Splaiul Independenței Nr. 315A
Sector 6, București, România
Tel 0040213134901
Fax 0040213134927
www.ccd-bucuresti.org

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

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

CONTRACT INDIVIDUAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI ........................................

Între
Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Splaiul
Independenţei nr.315 A, prin reprezentantul legal:
Director VRÎNCEANU GABRIEL NARCIS
Şi
D - l / D - n a __________________________________domiciliat (ă) în localitatea
_______________ strada __________________________ nr. ___ bloc ____
scara___etaj____ ap.____ judeţ/ sector____telefon_____________născut (ă) la data de
___/___/_____ şi legitimat (ă) cu B I/CI seria______nr._____________eliberat
de________________________ la data de ___/___/_____având CNP _________________
în
calitate
de
cursant,
forma
de
învăţământ
la
zi,
la
cursul
__________________________________________________________________________
cu durata de_____ore finalizat prin certificat/ atestat, a intervenit prezentul contract
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art l Activităţile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în
conformitate cu planul de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale,
Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Formare Continuă
a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Disciplinele, formele de. evaluare şi
numărul de credite acordate sunt prevăzute în Planul de învăţământ.
Art 2 Programul se derulează conform orarului stabilit de furnizorul de formare şi
este comunicat Direcţiei Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.
Art 3 Activităţile didactice se desfăşoară conform cu metodologia specifică
învăţământului de zi:
- cursuri teoretice
- activităţi practice
- studiu individual
- evaluări periodice
- evaluare finală
Art. 4 În cazul în care după încheierea prezentului contract cursantul întrerupe
programul sau nu respecta condiţiile de frecvenţă, C.C.D. Bucureşti va informa în scris
unităţile şcolare şi inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională al I.S.M.B.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5 C.C.D. Bucureşti are următoarele obligaţii:
Să asigure:
- formatori certificaţi
- suport de curs
- logistică
- comunicare
- evaluare
- eliberarea de adeverinţe, atestate, certificate, după caz.
Art. 6 Cursantul are următoarele drepturi:
- să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs;
- sa beneficieze de baza materială a C.C.D. şi a filialelor în conformitate cu
programările stabilite;
- să susţină probele de evaluare la datele stabilite;
- sa obţină, la cerere, adeverinţă că urmează cursul frecventat
Art 7 Cursantul are următoarele obligaţii:
- să depună la înscriere documentele solicitate de responsabilul programului;
- să achite contravaloarea suportului de curs, contravaloare stabilită de CA al
C.C.D., dacă nu aparţine grupului ţintă sau nu există finanţare de la buget;
- să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială a C.CD. şi a filialelor;
- să manifeste comportament civilizat, consideraţie şi respect faţă de colegi,
angajaţii C.C.D şi formatori;
- să despăgubească C.C.D. şi filialele pentru eventualele daune produse;
- să achite contravaloarea atestatului/ certificatului în lipsa finanţării programului,
- să depună portofoliile solicitate integral si la timp.
Art. 8 Prezenţa minimă obligatorie este de 75% din durata programului, ceea ce
presupune 75% din durata fiecărui modul al programului.
DISPOZITII FINALE
Art. 9 Materialele de curs sunt proprietate intelectuală şi materială a C.C.D.
Bucureşti; ele nu pot fi copiate sau reproduse prin nici un mijloc tehnic şi nici
comercializat.
Nerespectarea acestei prevederi se pedepseşte conform legii, privind proprietatea
intelectuală, drepturile de autor si copyright.
Art, 10 Cursantul este obligat să anunţe profesorul metodist responsabil de curs de
toate schimbările de adresa, telefon, carte de identitate şi să depună copii ale actelor
medicale în cazul în care din motive de sănătate nu mai poate frecventa cursul.
Art. 11 Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă, astăzi ……………………………. .
Director C.C.D Bucureşti,

Cursant,

VRÎNCEANU GABRIEL NARCIS

………………….

