Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii
bazate pe cunoastere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala
Titlul proiectului: "Competitivitate si calitate in cariera didactica"
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Vaslui
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/157/1.3/S/137974

Contract nr. _______ din data de ____________
privind acordarea unei subventii pentru participarea la programele de formare continuă organizate
în cadrul proiectului "Competitivitate si calitate in cariera didactica"
Contract POSDRU/157/1.3/S/137974
Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
1.1.CASA
CORPULUI
DIDACTIC
ARGEȘ,
cod
fiscal
11301165,
cont
RO37TREZ0465003XXX000085, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentata prin prof.
BADEA Ana, Director, in calitate de furnizor de cursuri de formare, Partener 1 in cadrul proiectului
"Competitivitate si calitate in cariera didactica" POSDRU 137974 denumita în continuare
TITULAR, pe de o parte,
1.2.Dl/Dna ______________________________,
cetatean român, legitimat cu CI, CNP:
__________________________________, seria _____ , nr._____________, cu domiciliul in
______________________ , strada____________________________, nr.______, denumit(a) in
continuare BENEFICIAR, pe de alta parte
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului îl constituie acordarea unei subvenţii de catre Titular, din bugetul
proiectului"Competitivitate si calitate in cariera didactica", contract POSDRU/157/1.3/S/137974,
Beneficiarului, pentru participarea la programele de formare continuă oferite de Titular.
Art.3. DURATA CONTRACTULUI:
3.1. Derularea contractului începe la data semnării acestuia si încetează în momentul plăţii efective
a subvenţiei.
Art.4. CONDITIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENTIEI
4.1. Beneficiarul va primi subventia in cuantum de 800 lei, subventie care, in temeiul Ordinul
nr.1117/17.08.2010 al MMFPS si Ordinul nr.2170/20.08.2010 al MFP, pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul
operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, constituie cheltuiala eligibila si
care va fi suportata din Contractului de finantare Contract POSDRU/157/1.3/S/137974, prin
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu condiția
participării și absolvirii următoarelor programe de formare continuă oferite în cadrul proiectului:
1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar -200 lei
2. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1 – 200 lei
3. Metode si procedee specifice de lucru cu copiii cu CES integrati in scolile de masa – 200 lei
4. Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar – 200 lei
4.2. Subventia va fi achitata după finalizarea celor 4 programe de formare continuă si promovarea
examenului de absolvire pentru programele:
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1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar
2. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1
3. Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa
4. Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar
Art.5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
5.1. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa faca parte din grupul ţintă al proiectului, conform cererii de finanţare;
b) sa completeze dosarul de acordare a subventiei si care dovedeste apartenenţa la grupul ţintă
al proiectului :
 copie după actul de identitate;
 declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvenției (Anexa 2);
 cerere tip de acordare a subvenției (Anexa 1);
 atestat de formare continuă sau adeverință de absolvire eliberată de Titular.
c) să frecventeze programul de formare continuă pe întreaga perioadă de derulare a orelor de
curs. Înregistrarea a mai mult de 20% absenţe din durata totală a programului va conduce la
pierderea dreptului Beneficiarului de a susţine evaluarea finală a programului de formare
continuă și implicit la dreptul de primire a subvenției precizate la art. 4.1;
d) să participe la evaluarea finală a programelor de formare continuă;
e) in situaţia în care Beneficiarul nu îndeplineşte obligaţia de a prezenta documentele
mentionate mai sus, Titularul nu va efectua plata subventiei şi va avea dreptul de a înceta
prezentul contract în condiţiile prev. de Art. 7;
f) in cazul nerespectarii acestor sau oricareia dintre aceste obligatii, Beneficiarul va fi obligat
la restituirea subventiei, inclusiv a dobanzii legale calculata pana la data restituirii efective.
5.2. Titularul are urmatoarele obligatii:
a) asigura servicii de furnizare a programelor de formare, materiale de lucru si de educare
necesare derularii activitatilor de formare;
b) sa plătească Beneficiarului subventia prevazuta la art.4.1 în conditiile si termenele stipulate
în prezentul contract, sub conditia îndeplinirii de catre Beneficiar a propriilor obligatii;
c) in cazul in care se reduce partial sau total finantarea proiectului "Competitivitate si calitate
in cariera didactica" Contract POSDRU/157/1.3/S/137974, din cauza dificultatilor la nivelul
bugetului stat, se va reduce partial sau total si acordarea subventiei.
Art. 6. CLAUZA PENALA
6.1. In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile contractuale stipulate in contract sau
le indeplineste in mod necorespunzator, fie neprezentandu-se la cursurile de formare continuă la
care s-a inscris, fie renunta la a se mai prezenta pe parcursul derularii acestuia sau nu face dovada
dobandirii/insusirii cunostintelor teoretice si practice predate la evaluarea finală, contractul se va
rezilia de plin drept fara nicio formalitate.
6.2. In cazul in care Beneficiarul subventiei a folosit documente falsificate pentru obtinerea
subventiei, contractul se va rezilia de plin drept fara nicio formalitate si fara nicio alta procedura
judiciara sau extrajudiciara, Beneficiarul fiind decazut si din dreptul de a mai participa pentru o
perioada de timp nedeterminata, in oricare din programele de formare derulate de Titular.
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Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Prezentul contract înceteaza prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
b) acordul partilor;
c) denuntare unilaterala a contractului de catre Titular în caz de incalcare a obligatiilor
contractuale de catre Beneficiar, considerate esentiale pentru contract;
7.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod palpabil a cauzat
incetarea contractului.
Art.8. CESIUNEA CONTRACTULUI
8.1. Partile au obligatia de a nu ceda sau transfera total sau partial, sub orice forma, obligatiile
asumate prin prezentul contract.
8.2. Cesiunea nu va exonera partea care a initiat-o de nicio responsabilitate privind obligatiile
asumate prin contract.
Art. 9. COMUNICARI / NOTIFICARI
9.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între parti va fi considerata valabil
îndeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata în prezentul contract, în scris
prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
9.2. În cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic sau prin e-mail.
9.3. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate în considerare de nici una din parti daca nu sunt
consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.
9.4. În situatia în care una din parti isi schimba adresa sau numerele de telefon/fax sau contul
bancar are obligatia notificarii celeilalte parti în termen de 5 zile.
9.5. În cazul în care obligatia de la pct 9.4 nu este îndeplinita toate comunicarile/ notificarile
transmise partii respective vor fi considerate valabile si opozabile partii în cauza care nu va putea
invoca neprimirea acestora.

Art. 10. FORTA MAJORA
10.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, în cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent
de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa închierea contractului si care
impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, în scris , în
maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica în maximum 15
(cincisprezece) zile de la aparitie.
10.3. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are
obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15
(cincisprezece) zile de la încetare.
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10.4. Daca aceste împrejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte
poate renunta la executarea contractului pe mai departe. În acest caz , nici una din parti nu are
dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate
obligatiile pana la aceasta data.
Art. 11. LEGEA APLICABILA
11.1. Prezentul Contract se supune legilor romȃne si se afla sub jurisdicţia instanţelor romȃne.
Art. 12. LITIGII
12.1 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau în legatura cu prezentul contract, inclusiv
cele referitoare la validitatea , interpretarea , executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe
cale amiabila.
12.2. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, atunci litigiile vor fi
înaintate spre solutionare instantelor judecatoresti civile din Romania.
Art. 13. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, încheiat între partile
contractante.
Prezentul contract a fost încheiat şi semnat într- un numar de 2 exemplare , doua exemplare pentru
Titular si unul pentru Beneficiar, astazi.....................................
Titular,
Responsabil Partener 1
BADEA Ana
___________________________
(Semnatura)

Beneficiar,

_____________________
(Nume si prenume, litere de
tipar)

__________________________
(Semnatura)
Contabil proiect,
PETRIU Mihaela
___________________________
(Semnatura)
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Anexa 1
Cerere de acordare a subvenției
D-na/le Manager de Proiect/Responsabil Partener,
Subsemnatul(a),
................................................................………………………………,CNP
……………………………………............, identificat cu BI/CI, Seria ............, Numărul
…………………….., domiciliat / cu resedinta în localitatea......................................................
Judetul.......………………………………....., Str. ………….……………………………….........,
nr……......., bl……......, sc………..et……..ap..………. , solicit acordarea subventiei ca urmare a
participarii mele la programele de formare continuă organizate în cadrul proiectului
"Competitivitate si calitate in cariera didactica" POSDRU/157/1.3/S/137974.
De asemenea mentionez ca am luat la cunostinta prevederile “Regulamentului de acordare a
subventiilor persoanelor participante la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul
proiectului - "Competitivitate si calitate in cariera didactica" POSDRU/157/1.3/S/137974.
Totodata menționez că-mi asum și garantez pentru exactitatea si corectitudinea tuturor datelor
mentionate in prezenta declaratie, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala,
conform prevederilor articolului 292 din codul penal.

Semnatura
Data
______________________
______________________
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Anexa 2
Declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvenției
D-na/d-le Manager de Proiect/ Responsabil Partener,
Subsemnatul(a),................................................................………………………………,CNP………
…..……………………………………, identificat cu BI/CI, Seria ............, Numărul
……………………..,
domiciliat
/
cu
resedinta
în
localitatea
...............................................................,Judetul.......…………………..,Str..........................................
........., nr……....., bl……...., sc………....et……....ap..………..., sub sancţiunea codului penal
pentru fals în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
 nu am obţinut altă subvenţie acordată pentru formare profesională din fonduri publice sau
europene in perioada derulării programelor de formare continuă organizate in cadrul proiectului
"Competitivitate si calitate in cariera didactica"POSDRU/157/1.3/S/137974.
 datele înscrise mai sus sunt reale, corecte si cunosc faptul că declararea falsă a acestora atrage
după sine pierderea statutului de beneficiar al subventiei, restituirea sumei încasate si suportarea
consecinţelor legale.
Dacă devin beneficiarul/beneficiara unei alte subvenţii pentru participarea la programe de formare
continua in perioada derulării programelor organizate in cadrul proiectului "Competitivitate si
calitate in cariera didactica"POSDRU/157/1.3/S/137974, mă oblig să va aduc, cu celeritate, la
cunostinţă acest lucru.

Semnatura
_________________

Data
__________________

