
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INSTRUIRE 

Nr......   /15.09.2021 

 

 Între PFA BĂDESCU OVIDIU-TIBERIU – PROFESOR MEDITATOR, CNP 1720215110441, cod de 

înregistrare fiscală 33565249, având sediul în Reşiţa, Al. Zadei, Bl. B2, Sc.1, Ap.5, denumit în continuare „Prestator”        

şi 

.......................................................................... , CNP..............................................................părinte al elevului 

..........................................................., cu reşedinţa în localitatea............................., denumit în continuare 

„Beneficiar”, 

 a intervenit prezentul CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INSTRUIRE: 
 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Realizarea de către Prestator, în favoarea Beneficiarului, de activităţi de instruire în domeniul matematicii 
 

2. Durata Contractului    

2.1. Executarea contractului se va face în perioada  15.09.2020 – 15.06.2021, contractul urmând a înceta la data 

finalizării cursului. 

2.2. Durata cursului este de 36 ore. 
 

3. Valoarea Contractului şi Modalităţi de Plată 

3.1. Valoarea totala a contractului va fi comunicată beneficiarului  

3.2. Beneficiarul va achita lunar suma corespunzătoare, adică contravaloarea serviciilor oferite de către Prestator  

3.3. Prestatorul va emite chitanţă şi factura pentru serviciile prestate 
 

4. Obligaţiile Părţilor 

 Prestatorul  

4.1. Prestatorul se obligă să presteze, în favorea Beneficiarului, activităţi de instruire la matematică 

4.2. Prestatorul va pune la dispoziţie spaţiul adecvat necesar instruirii, cu toate facilităţile necesare 

4.3. Prestatorul va pune la dispoziţie materialele suport de curs necesare. 

 Beneficiarul   

4.4. Beneficiarul se obligă la depunerea efortului fizic şi intelectual pentru însuşirea noţiunilor predate 

4.5. Beneficiarul se obligă la plata valorii prezentului contract în cuantumul şi la termenul prevăzut în contract.  

4.6. Beneficiarul se obligă la protejarea proprietăţii intelectuale a Prestatorului asupra conţinutului suportului de curs 

şi asupra informaţiilor furnizate de Prestator participanţilor la curs. 
 

5. Răspunderea Contractuală  

5.1. În cazul în care Prestatorul  sau Beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive absolut 

obiective, va putea renunţa la acest contract fără a plăti penalităţi 
 

6. Încetarea Contractului  

6.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii:  

a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;  

b) prin acordul de voinţă al părţilor;  

c) prin reziliere în cazul în care una dintre părţi nu îşi poate respecta obligaţiile asumate prin contract 
 

7. Confidenţialitate 

7.1. Atât Prestatorul cât şi Beneficiarul se obligă să nu divulge unei terţe persoane sau să nu folosească nici o informaţie 

considerată confidenţială ce ar putea dăuna părţilor.  

7.2. Beneficiarul se obligă să nu divulge informaţii privind conţinutul cursului, să nu predea/distribuie suportul de curs 

altor persoane decât participanţilor la curs. 
 

8. Dispoziţii finale  

8.1. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, 15.09.2021, la Reşiţa, în două 

exemplare originale, din care unul pentru Prestator şi unul pentru Beneficiar.  

 

 PRESTATOR       BENEFICIAR 

 Prof. Ovidiu Bădescu                                                   ____________________    

 PROFESOR MEDITATOR    

 ___________________                                     ______________________  


