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CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII
Nr. …………../din data de…………………..….
I.
1.1

PĂRŢILE CONTRACTANTE
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNO-GERMANĂ BRAŞOV/ CENTRUL CULTURAL GERMAN BRAŞOV, cu
sediul în Braşov, str. Lungă nr.31, telefon 0268.473104, cod fiscal 15248595, reprezentată de Roxana Florescu, având
funcţia de director, în calitate de prestator şi

1.2 ...................................................................................................................................................................., identificat/ă prin
CNP ......................................................................................, cu domiciliul în loc. .................................,
str.................................................................... nr........, bl........, sc....... ap....... etaj......, jud................................. în
calitate de beneficiar,
au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii cu respectarea următoarelor clauze :
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1
Prestatorul va asigura predarea de cursuri de limba germana
□ online
□ la sediu
2.2
Beneficiarul va asigura plata serviciilor prestate, după cum s-a stabilit în prezentul contract.
III.
DURATA CONTRACTULUI
3.1
Prezentul contract se încheie pe perioada desfăşurării unui modul de curs.
3.2
Conform ofertei, beneficiarul/cursantul va urma un modul de curs de ……... unităţi de curs UC (1 UC = 45 minute),
nivelul ……..…, care va începe în data de …………..…….., după următorul program:
……………………..….. (ziua), de la ……... (ora), ………. UC
…………….…….…….. (ziua), de la ……... (ora), ………. UC
………………..……….. (ziua), de la ……... (ora), ………. UC
……………………….... (ziua), de la ……... (ora), ………. UC
3.3
În cazul în care la data de începere a cursului nu s-au înscris min. 12 cursanţi, prestatorul îşi rezervă dreptul de a amâna
sau anula cursul.
3.4
Programul cursului este anunţat înainte de începerea cursului şi nu se modifică decât în situaţii excepţionale.
IV.
TARIF ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1
Taxa de curs este de ………..… RON şi nu include materialele de curs și transportul acestora de la prestator la
beneficiar, prin curier.
4.2
Taxa de curs se plăteşte integral până la începutul cursului.
4.3
O restituire integrală a taxei de curs este posibilă cel mai tarziu cu o zi înainte de data începerii cursului, iar o restituire
în proporţie de 80% cel mai târziu la o săptămână după începerea cursului. După depăşirea acestor termene nu mai este
posibilă nici o restituire.
4.4
În cazul anulării cursului, taxa de curs este restituită integral.
4.5
În cazul amânării începerii cursului, la cerere se poate restitui taxa de curs.
V.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1
Centrul Cultural German se obligă:
5.1.1 Să asigure predarea numărului de unităţi de curs stipulate la pct. 3.2. În cazul absenţei cursantului, orele de curs deja
efectuate nu se reiau.
5.1.2
Să asigure desfăşurararea cursului conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
5.1.3
Să pună la dispozitia cursanţilor numai profesori calificaţi, care vor preda cursul de limba germană respectând
următoarele principii: să fie comunicativ, orientat către nevoile grupei de cursanţi, simulând situaţii reale şi folosind
metode didactice cât mai variate.
5.1.4
În cazul anulării unei întâlniri de curs, prestatorul are obligaţia de a-i anunţa pe cursanţi prin SMS în cel mai scurt timp
şi de a reprograma întâlnirea pierdută.
5.1.5
Să elibereze diploma de participare la acest modul, cu condiţia ca beneficiarul/cursantul să fi frecventat cel putin 70%
din cursuri, iar la testul final să fi obtinut un punctaj de minim 60%.
5.1.6
Să respecte confidenţialitatea informaţiilor primite prin formularul de înscriere.
5.1.7
Prestatorul a luat cunoștință despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27.04.2016 și în special de obligațiile care revin oricărui Operator de date cu caracter personal.
5.2
Centrul Cultural German are dreptul :
5.2.1
Să pretindă şi să primească de la beneficiar preţul cursului pe care acesta urmează să-l frecventeze.
5.2.2
Să testeze cursantul beneficiar înainte de începerea cursurilor în scopul de a-l îndruma către modulul potrivit.
5.2.3
Să numească profesorii pentru modulele de curs.
5.3
Beneficiarul/Cursantul se obligă:
5.3.1
Să accepte încadrarea în nivel făcută înainte de începerea cursului de către un profesor specializat.
5.3.2
Să achite integral preţul cursului pe care urmează să-l frecventeze, înainte de data de începere a acestuia.
5.3.3
Să achite firmei de curierat costul transportului materialelor de curs.
5.3.4
Să nu înregistreze prin nici un mijloc și sub nici o formă sesiunile de curs sau secvețe ale acestora.
5.3.5
Cursantul este de acord să pună la dispoziţia prestatorului datele personale solicitate prin formularul de înscriere.
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Cursantul este de acord cu prelucrarea datelor personale într-un mod legal, transparent, în scopuri determinate,
explicite și legitime, pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate și
asigurând securitatea lor adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale.
Beneficiarul/Cursantul are dreptul:
Să frecventeze orele de curs achitate, numai la modulul la care s-a înscris (pct. 3.2). Cursul este conceput în aşa fel,
încât obţinerea performanţei dorite este posibilă numai prin participarea la ore.
Să solicite diploma de participare, în cazul în care a frecventat cel putin 70% din cursuri iar la testul final a obtinut un
punctaj de minim 60%.
Are la acces gratuit la biblioteca prestatorului timp de 6 luni de la data înscrierii la curs.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Ambele părţi contractante vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea, executarea defectuoasă, parţială sau cu întârziere
a obligaţiilor lor, pe timpul derulării prezentului contract;
În cazul în care cursantul nu achită integral taxa de curs înainte de data de începere a cursului, accesul lui la curs va fi
restricționat si contractul reziliat. O restituire a sumei achitate se poate face doar respectand prevederile art. 4.3.
În cazul în care cursantul înregistrează o sesiune de curs sau secvențe ale acesteia, accesul lui la curs va fi restricționat
și va plăti Centrului Cultural German o sancțiune de 5.000 lei.
Eventuale nemulţumiri, sugestii sau reclamaţii se fac în scris, la adresa contact@ccgbv.ro, prestatorul fiind obligat să
răspundă, tot în scris, în maximum 7 zile lucrătoare.
În situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte în mod culpabil obligaţiile asumate, cealaltă parte poate opune
excepţia de neexecutare a contractului.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează de drept la expirarea duratei contractului;
Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre prestator, în cazul în care la data începerii cursului, taxa de curs nu
a fost achitată integral.
Prezentul contract poate înceta, dacă părţile convin de comun acord încetarea lui, cu respectarea prevederilor art. IV.
CLAUZE FINALE
Prestatorul nu pune la dispozitia beneficiarilor cursanti locuri de parcare în curtea interioară de la sediul instituţiei.
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege şi dovedită cu acte de
la organele competente.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea
ori desfiinţarea lui va fi soluţionat pe cale amiabilă;
Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi soluţionate de către instanţele competente.
Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părţilor prin încheierea unui act adiţional.

Prezentul contract conţine 2 (două) pagini, s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi
.........................................şi îşi produce efectele de la data semnării lui.
Prestator
Asociaţia Culturală Româno-Germană/
Centrul Cultural German

Beneficiar
................................................................

