ANEXA nr. 9

CONTRACT
Nr...... din ...........
1. Părţile contractante:
A.
ASOCIAȚIA DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT prin Institutul
Naţional de Pregătire a Arbitrilor din România, în calitate de furnizor de formare
profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat de d-na Vlaicu Rodica, în
calitate de Preşedinte, cu sediul în Târgovişte, str. G-ral. Matei Vlădescu nr.1, bl. 20,
sc. A, parter, judeţul Dâmboviţa, telefon 0733 046 033, e-mail:
arbitraj.instituționalizat@gmail.com., cod unic de înregistrare 33063285, cont bancar
RO19BRDE160SV32252551600, deschis la BRD Agenția Crizantema.
B. .......................................................... în calitate de beneficiar de formare
profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ...............................,
str.................................................... nr..........., judeţul (sectorul) ...................................,
telefon........................., e-mail .........................
2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de
formare profesională privitor la PROCEDURA ARBITRALĂ.
3. Durata contractului:
Contractul se va derula în perioada ........................., pe parcursul a ...... de ore,
din care: .... de ore de pregătire teoretică şi ...... de ore de pregătire practică.
4. Valoarea contractului
Valoarea totală a contractului este de ............ lei. Beneficiarul va achita această
sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor într-o singură
tranşă, până la data de ................
5. Obligaţiile părţilor:
A. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale
şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării
activităţii de formare profesională;

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională la terminarea
stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute
în programul de formare profesională.
B. Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă.
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi
destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională;
c) să păstreze disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare
profesională.
6. Răspunderea contractuală
În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră,
acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.
În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de
forţă majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea
contractului, dar nu mai puţin de 50%.
7. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este
dovedită în condiţiile legii.
8. Statutul cursanților
Pe întreaga perioadă a cursului, statutul participanților este asimilat arbitrilor
Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, fiindu-le aplicabile dispozițiile
Statutului Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
9. Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale
amiabilă, prin mediere, a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării
contractului.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa
Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, care funcționează pe lângă Fundația Camera de
Arbitraj și Mediere Iași.
10. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat
prin act adiţional la prezentul contract.
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
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 respectă obligaţiile asumate prin contract,
partea lezată poate cere rezilierea contractului.
11. Clauze speciale
Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă
acestea nu sunt contrare legii.
12. Dispoziţii finale
Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat
astăzi,..................., în două exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru
beneficiar.
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