
 

 

 

 

Investeste in oameni! 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 

Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 

Contract POSDRU/82/5.1/S/57743 

 

Contract nr. _______ din data de ______________ 

 privind acordarea unei subventii pentru participare la cursul de calificare organizat în cadrul proiectului „Calificari 

europene pentru centrele turistice din Romania” I.D. 57743,  

aprobat prin Contractul de finantare POSDRU/82/5.1/S/57743 prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor de ocupare”, Domeniul majoritar de interventie 5.1. 

“Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” 

 

Încheiat între: 

 

1. Fundatia Universitara Dunarea Marea Neagra, cu sediul in municipiul Mangalia, statiunea Venus, Hotel 

Calipso, judetul Constanta, Romania, tel:0722612176, fax: 0241/731372, posta electronica: info@fudmn.ro, 

cod de identificare fiscala 14524293, inregistrata la Registrul privind Asociatiile si fundatiile la pozitia nr. 

1/B/I/16.01.2002, prin reprezentant legal Emil Bodnaras, denumita in cele ce urmeaza ”Furnizor”, pe de o parte, 

 

si  

  

2.Dl/Dna ________________________________________________________ cetatean român, nascut(a) la data 

__________________________ in localitatea __________________________________, cu domiciliul in localitatea 

_________________________________________ judetul ______________________ comuna 

________________________________ sat 

________________________________________strada____________________________________, nr ____, bloc 

_____ sc ___ et _____ap _____, CNP __________________________ denumit(a) in cele ce urmeaza “Beneficiar”, 

pe de alta parte, 

 

cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 

Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Asigurarea de catre Furnizor participantului la programul de calificare acordarea unei subventii pe perioada 

derularii cursului. 

1.2. Asigurarea de catre Furnizor participantului la programul de calificare a unui transport la inceperea cursului de 

la localitatea de domiciliu al participantului pana la localitatea sediului F.U.D.M.N. si la finalizarea cursului de 

la localitatea de desfasurare a programului de calificare la localitatea de domiciliu al acestuia in baza 

documentelor justificative 

1.3. Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre Furnizor participantului la programul de calificare cazare 

pe perioada derularii cursurilor. 

 

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI 

  2.1. Durata contractului este de la .............................. si pana la data de .................................................. 

 

Art.3. CONDITIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENTIEI 

3.1. Dl/Dna _______________________________________________ va primi subventia in cuantum de 39,30  

lei/zi prezenta la curs teoretic/practic, 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 POSDRU/100/5.1/S/57743 prin Programul Operational Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

3.2. Subventia va fi achitata in transe, ultima fiind achitata la finalizarea programului de formare profesionala si 

promovarea examenului de absolvire a programului de calificare. 
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3.3.Plata Subventiei  se va face in numerar pe baza statului de plata.  

3.4. Pentru a se putea inscrie la cursul de calificare profesionala si pentru a beneficia de Subventie, Beneficiarul 

trebuie sa se incadreze intr-una dintre categoriile de persoane defavorizate, si anume: 

 persoane inactive 

 persoane care au parasit timpuriu scoala 

 someri 

 someri de lunga durata 

 someri peste 45 de ani 

 someri tineri 

 

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. Furnizorul are urmatoarele obligatii: 

a)    asigura servicii de formare profesionala mentionat, resurse umane, materiale de lucru si de educare necesare derularii 

activitatilor de calificare profesionala;  

b)    asigura cazarea beneficiarului pe perioada derularii programului de calificare, cu conditia ca acesta sa nu aiba 

domiciliul stabil in Municipiul Mangalia; 

c)    deconteaza, in baza documentului justificativ transportul la inceperea cursului de la localitatea de domiciliu al 

participantului pana la localitatea sediului F.U.D.M.N. si la finalizarea cursului de la localitatea de desfasurare a 

programului de calificare la localitatea de domiciliu al acestuia. 

d)    plateste beneficiarului subventia prevazuta la art.3 in conditiile si termenele stipulate in prezentul contract, sub 

conditia indeplinirii de catre Beneficiar a propriilor obligatii. 

e)   in cazul in care se intarzie finantarea proiectului “Calificari europene pentru centrele turistice din Romania”, contract 

POSDRU/82/5.1/S/57743, se poate amana plata subventiei pana la data primirii finantarii. 

f)   in cazul in care se suspenda finantarea proiectului “Calificari europene pentru centrele turistice din Romania”, 

contract POSDRU/82/5.1/S/57743 din cauza dificultatilor la nivelul bugetului national, se va suspenda si acordarea 

subventiei. 

4.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

a)   de a face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art.3.5, prin prezentarea de documente specifice; 

b)  garanteaza prezenta (tinuta decenta stil uniforma si echipament de lucru pentru probele practice) sa la cursul la care 

s-a inscris, subventia fiind acordata numai pentru zilele in care participantul este prezent la cursuri teoretice si 

practice. 

c)    participa la cursul de calificare profesionala respectand programul orar si orice alta obligatie in legatura cu formarea, 

impuse de catre Furnizor; 

d) participa activ la cursurile de formare profesionala, rezultatele obtinute fiind peste nota 7. 

e) respecta regulamentul intern al unitatilor de cazare unde este cazat Beneficiarul 

f)    respecta regulile de protectia muncii, PSI, igienico-sanitare si mediu atat pe perioada desfasurarii cursurilor teoretice 

cat si a cursurilor practice 

f) raspunde material pentru deteriorarea dotarilor, precum si a echipamentelor de calcul si echipamentelor speciale puse 

la dispozitia Beneficiarului de catre Furnizor 

g)   in cazul nerespectarii acestor sau oricareia dintre aceste obligatii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea subventiei, 

contravaloarea cazarii si a transportului inclusiv a dobanzii legale calculata pana la data restituirii efective; 

h)    În situaţia în care Beneficiarul nu îndeplineşte obligaţia de a prezenta documentele care atesta incadrarea in criteriile 

mentionate mai sus, Furnizorul nu va efectua plata subventiei şi va avea dreptul de a înceta prezentul contract în 

condiţiile prev. de Art. 6.  

i)    Beneficiarul are obligatia de a participa la toate activitatile la care este solicitat, cu conditia ca acestea sa fie 

organizate in cadrul proiectului  „Calificari europene pentru centrele turistice din Romania” ID 57743 

j)    Beneficiarul are obligatia depunerii la Furnizor a analizelor medicale specifice ocupatatiei optate, precum si a 

carnetului de sanatate in termen de 7 zile de la data inceperii cursului 

 

Art. 5. CLAUZA PENALA 

5.1. In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile contractuale stipulate sau le indeplineste in mod 

necorespunzator, fie neprezentandu-se la cursul la care s-a inscris, fie nu se prezinta la unele module ale cursului, fie renunta 

la a se mai prezenta sau nu face dovada dobandirii/insusirii cunostintelor teoretice si practice predate si nu absolva testul de 

evaluare teoretica si aptitudini individuale, Beneficiarul se obliga sa plateasca Furnizorului sumele primite cu titlu de 

subventie, contravaluarea cazarii si a transportului. 

 5.2. In cazul in care Beneficiarul a folosit documentele falsificate pentru obtinerea subventiei sau pentru mentinerea 

ei, contractul se va rezilia de plin drept fara nicio formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, 

Beneficiarul fiind decazut si din dreptul de a mai participa pentru o perioada de timp nedeterminata, in oricare din programele 

derulate de Furnizor. 

 

   Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI 

    6.1 Prezentul contract inceteaza prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat; 

b) acordul partilor; 



 

c) denuntare unilaterala a contractului de catre Furnizor in caz de incalcare a obligatiilor contractuale de catre 

Beneficiar, considerate esentiale pentru contract, 

d) rezilierea contractului de catre Furnizor , cu preaviz de 15 zile, cand notifica Beneficiarului ca isi incalca 

obligatiile sale, dupa ce a fost avertizat printr-o adresa scrisa ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea 

contractului. 

6.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod palpabil a cauzat incetarea contractului. 

     

 

Art.7. CESIUNEA CONTRACTULUI 

    7.1.  Partile au obligatia de a nu ceda sau transfera, total sau partial, sub orice forma, obligatiile asumate prin 

prezentul contract. 

    7.2. Cesiunea nu va exonera partea care a initiat-o de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin 

contract. 

 

      Art. 8. COMUNICARI / NOTIFICARI 

  8.1. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita 

daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contrat, in scris prin serviciul postal, prin scriaoare 

recomandate cu confirmare de primire. 

 8.2.  In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic. 

 8.3.  Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate 

prin una din modalitatile mai sus prevazute. 

 8.4.  In situatia in care una din parti isi schimba adresa sau numerele de telefon/fax are obligatia notificarii 

celeilalte parti in termen de 5 zile de la data schimbarii. 

 8.5.  In cazul in care obligatia de la pct 8.4  este indeplinita toate comunicarile/ notificarile transmise partii 

respective vor fi considerate valabile si opozabile partii in cauza, care nu va putea invoca neprimirea acestora. 

 

       Art. 9. FORTA MAJORA 

   9.1.Forta majora exonereaza de raspundere partile, in 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 inchierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. 

   9.2.Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris , in maximum  5 

(zile ) de la apritie , iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. 

   9.3.Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca 

la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare. 

   9.4.Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate renunta la 

executarea contractului pe mai departe. In acest caz , nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealata parte, 

dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pina la aceasta data. 

       

    Art. 10. LEGEA APLICABILA 

   10.1.  Prezentul Contract se supune legilor romȃne si se afla sub jurisdicţia instanţelor romȃne. 

 

   Art. 11. LITIGII 

   11.1.Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract , inclusive cele 

referitoare la validitatea , interpretarea , executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

  11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă , atunci litigiile vor fi înaintate spre 

soluţionare instanţelor judecătoreşti. 

 

         Art. 12. CLAUZE FINALE 

         12.1.  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, încheiat între părţile contracctante. 

 

         Prezentul contract a fost încheiat şi semnat într- un numar de 2 exemplare , un exemplar pentru Furnizor si unul 

pentru Beneficiar, astazi ……………………. la sediul Furnizorului. 

 

 

FURNIZOR                                                                                        BENEFICIAR 

Presedinte 

Bodnaras Emil 

 

 

 

 

 

 

 


