Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată
Str.Sindicatelor nr.7
Cluj-Napoca, RO-400029
Tel.: 0264-405337
Fax: 0264-590559

A sárgával jelölt részeket kell kitölteni. A zölddel jelölt részeket nem kell kitölteni.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele____________________________________________________________________
Data naşterii: ____/____/_______________ Locul nașterii _______________________________________
Judeţul_____________________, Domiciliul în localitatea ______________________Strada___________
Nr.________Bl_________Sc___________ Ap_________ B.I./C.I.: Seria ___________Nr. _____________
C.N.P ______________________________Emis de ___________________________________________
Telefon__________________________E-mail________________________________________________
Prenume tata___________________________Prenume mama.__________________________________
Studii (și instituţia absolvită)_______________________________________________________________
Profesia.___________________________ Funcţia_____________________________________________

Instituţia pe care o reprezintați (unde este cazul)
NU ESTE CAZUL_______________________________________________________________________
Pentru factură pe persoană juridică (în cazul plății de către instituția pe care o reprezentați/angajator):
Adresa instituţiei________________________________________________________________________,
Cod
fiscal________________________.Cont____________________________________________________.
Banca________________________________________________________________________________
Telefon__________________________E-mail________________________________________________
Modalitatea de plată ( a) casieria facultății (numerar sau card) sau b) plata online prin platforma UBB
sau c) prin virament bancar în contul UBB) NU ESTE CAZUL TAXA 0 LEI_______________________
Vă rog să binevoiți a aproba înscrierea mea la cursul (denumirea cursului/cursurilor) Psihologie
interculturală (în limba maghiară, din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul
de Pedagogie și Didactică Aplicată.

Data

Semnătura

12.05.2022

ALÁÍRÁS

Notă – Declar pe propria răspundere că datele completate în fişa de înscriere sunt conforme cu realitatea

A sárgával jelölt részeket kell kitölteni. A zölddel jelölt részeket nem kell
kitölteni.
CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ
Nr. ......./ .....................
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
A. Universitatea „Babeș-Bolyai” cu sediul ȋn Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, tel-0264/405300,
fax-0264/591906, cod fiscal, 4305849, cont RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria ClujNapoca, reprezentată prin Rector Prof.univ.dr. DANIEL DAVID , în calitate de FURNIZOR,
B.
Nume/Prenume
................................................................................,
domiciliat/ă
în
............................................., str………………….................…............, nr……...., ap……….., identificat prin CI
seria……..........…, nr……..........…, eliberat de ................................................... la data de
.....................................,
CNP....................................................................
telefon/email.................................................................................………………., în calitate de BENEFICIAR, au stabilit să
încheie următorul contract de formare profesională:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art 2.2 Obiectul prezentului contract este:
Prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională cu tema Psihologie interculturală (în limba
maghiară)
Art 2.3 Valoare contractului
Valoare contractului este de 0 lei, sumă care se va achita înainte de începerea cursului prin a) casieria
facultății (numerar sau card) sau b) platforma UBB de plată online sau c) prin virament bancar în contul
UBB indicat mai sus.
Cursanții care sunt studenții, angajații sau absolvenții Universității pot beneficia de o reducere de până la
50% din tariful cursului. Calitatea de absolvent va fi dovedită cu diplome de absolvire sau adeverințe.
3. DURATA CONTRACTULUI
Art.3.2 Durata cursului este de 30 ore, iar data începerii cursurilor este 13.05.2022
4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.4.1 FURNIZORUL are următoarele obligații:
a). să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în
materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b). să asigure resursele umane, materialele tehnice sau de altă natură, necesare desfășurării activității de
formare profesională;
c).să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea evaluărilor la terminarea stagiilor
de pregătire teoretică și practica;
d). să asigure instructajul privind protecția muncii.;
e). să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare
profesională.
Art. 4.2 BENEFICIARUL are următoarele obligații:
a). să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă a cursurilor;
b). să achite taxa de curs în termenele stabilite de prezentul contract;
c). să respecte și să se supună regulilor și sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de funcționare a
cursurilor;
d). să utilizeze resursele materiale, tehnice și de altă natură, potrivit scopului și evitând degradarea,
deteriorarea sau distrugerea acestora;
e). să păstreze ordinea curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesionlă;
f). să respecte normele privind protecția muncii.
5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.5.1 Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde conform legii.
Art.5.2 În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul, din motive imputabile
acestuia, prețul plătit integral sau parțial nu se restituie.
6. FORȚA MAJORĂ
Art.6.1 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile
legii.
Art. 6.2 Partea care, din cauză de forța majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale, va înștiința în
scris cealaltă parte contractuală în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forță majoră.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 7.1 Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia derulării contractului.
Art. 7.2 Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de judecată,
competentă potrivit legii.
8. MODIFICAREA SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.8.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
Art.8.2 Prezentul contract încetează în următoarele condiții: prin expirarea termenului pentru care a fost
încheiat, prin voința părților sau prin reziliere.
9. CLAUZE FINALE
Art.9.1 Orice înțelegere verbală, anterioară sau ulterioară încheierii contractului este nulă, ea neproducând
nici un efect juridic între părți sau față de terți.
Art.9.2. Părțile contractante stabilesc de comun acord că orice tip de semnătură aplicată contractului
dintre cele enumerate în continuare: semnătura olografă, semnătura olografă transmisă în copie,
semnătura olografă transmisă electronic, semnătura electronică simplificată și semnătura electronică
extinsă, acoperă și exprimă acordul expres al părților asupra clauzelor prezentului contract.
Art. 9.3. În scopul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, părțile contractuale se angajează
ca protecția datelor cu caracter personal furnizate în vederea executării contractului să se realizeze
cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile în materie, respectiv cele din Regulamentul UE
2016/679 și din Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Art. 9.4 Prezentul contract a fost încheiat azi, 12.05.2022 într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.

Rector,
Prof. univ. dr. DANIEL DAVID

Vizat control-financiar preventiv,
Dir. Püsök István

Vizat de legalitate,

BENEFICIAR,
NÉV ÉS ALÁÍRÁS

