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ACORD  
privind derularea programului de formare 

,, ………………………………………………………………………………..………… ” 

Nr. ............./ .........   / .............................. 
 I. PĂRŢILE  

 I.1.Casa Corpului Didactic Cluj, cu sediul în Cluj–Napoca, str. Septimiu Albini, nr 91, CF 7929740, reprezentată de 
director dr. Mihaela Popescu 

 şi 
  I.2. Doamna/ Domnul .……........................……   …...................……., CNP…………................., posesor al BI/CI   seria ……, nr ……….. 

cursant la programul de formare ,, ………………………………………………………………. ” în calitate de beneficiar al 
programului de formare, au convenit să încheie prezentul acord, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
 II. OBIECTUL ACORDULUI 
 II.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea programului de formare continuă menţionat la punctul I.2. 
 III. TERMENUL ACORDULUI 
 III.1. Contractul se încheie pe durata derulării programului, începând de la data de .............................. 
 
 IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 IV.1. Casa Corpului Didactic Cluj se obligă : 
 să  pună la dispoziţia cursantului materiale auxiliare (prezentări, fise de lucru etc.) în format electronic; 
  să depună documentaţia necesară în vederea evaluării finale a programului; 
  să organizeze sesiunea de evaluare finală; 
  să facă demersurile necesare completării şi distribuirii atestatelor de formare continuă; 
  să monitorizeze aplicarea competenţelor dobândite în activitatea profesională a cursanţilor. 

 IV.2. Cursantul se obligă: 
  să îşi asume răspunderea că toate documentele prezentate şi informaţiile furnizate sunt conforme cu realitatea 
  să participe activ la orele de curs;  
  să depună integral şi la timp materialele solicitate pentru evaluarea de progres pentru fiecare modul al programului 

de formare, precum şi pentru evaluarea finală; 
  să valorifice competenţele dobândite în elaborarea portofoliului şi în prezentarea acestuia la evaluarea finală; 
  să participe la evaluarea de progres pentru fiecare modul al programului de formare; 
  să participe la sesiunea de evaluare finală; 
  să aplice competenţele dobândite în activitatea profesională; 
  să furnizeze Casei Corpului Didactic Cluj, la solicitare, informaţii relevante cu privire la aplicarea competenţelor 

dobândite în activitatea profesională; 
  să ridice atestatul de formare continuă la termenul stabilit de furnizor. 

 
 V. CONDIŢII DE ÎNCETARE A ACORDULUI 
 Acordul încetează în următoarele condiţii:  
 a) prin ajungere la termen; 
 b) pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale  
 Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare originale, 1 exemplar pentru CCD Cluj şi 1 exemplar pentru cursant. 
 
       Casa Corpului Didactic Cluj Beneficiar 

                Director, Cursant, 
        prof.  dr. Mihaela Popescu Numele şi prenumele: 

 
 Semnătura 
            Responsabil program,  
      prof. metodist ...................................  
 


