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 Contract Curs de Instruire 
1. Părțile contractante:  
A. DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ IAŞI, C.F. 37597618, în calitate de 
furnizor de formare profesională, denumit în continuare FURNIZOR, reprezentat prin 
Gabriel Vasile Hoha, având funcţia de director executiv, cu sediul în Iaşi, b - dul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 13, judeţul Iaşi, telefon 0232/255957, e - mail dadr.is@madr.ro, cont 
bancar RO76TREZ40620G330800XXXX, deschis la Trezoreria Iaşi, furnizor al cursurilor de 
instruire: 
 „Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 10 – Agro - mediu și 

climă‟ 
 „Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 11 – Agricultură 

ecologică‟ 
 ,,Managementul exploatației agricole, Contabilitatea fermei, Agricultura 

ecologică, Protecția mediului‟ 
şi 
B. _____________________________________________________________________, C.N.P 
/ C.U.I _________, nr. de ordine în registrul comerţului _________________, sediul în 
__________________, reprezentată de ______________________________, cu domiciliul în 
________________________, legitimat(ă) cu C.I. seria ____ nr. ________, eliberată de 
__________________________ la data de _____________________, în calitate de 
beneficiar de formare profesională. 
2. Obiectul contractului: Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a 
serviciului de instruire / formare profesională: ______________________ 
3. Durata contractului:  
Durata contractului este de 40 ore, reprezentând pregătire teoretică.  
Programul de pregătire se va desfășura în perioada ______________________, în loc. Iași, 
jud. Iași, la sediul Direcției pentru Agricultură Județene Iași, între orele 8:00 – 16:00.  
4. Valoarea contractului: 
Valoarea tală a contractului este de 200 lei, conform Ordin M.A.D.R. nr. 284 din 14 
octombrie 2021. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea 
serviciilor prestate de către furnizor la înscrierea la curs. Achitarea taxei de curs este 
condiție pentru participarea la curs și obținerea Atestatului de participare.  
Suma de 200 de lei constituie confirmarea înscrierii și nu se restituie în cazul în care 
persoana participantă la curs se retrage la data începerii cursului sau pe perioada de 
desfășurare a cursului. 
5. Obligațiile părților: 
A. Furnizorul se obligă: 
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, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare 
desfășurării activității de formare profesională;  
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea testului de 
absolvire la terminarea pregătirii teoretice;  
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.  
B. Beneficiarul se obligă: 
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă; 
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 b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și 
destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând 
degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 
c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de 
formare profesională; 
d) să respecte normele privind protecția muncii; 
e) să achite contravaloarea cursului la înscriere, conform prevederilor din prezentul 
contract. 
6. Răspunderea contractuală 
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde potrivit legii.  
Neînceperea sau nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă 
beneficiarului dreptul de a solicita și a obține restituirea contravalorii taxei achitate, 
potrivit pct. 4.  
7. Forța majoră 
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în 
condițiile legii.  
Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale, va 
înștiința în scris cealaltă parte contractantă. 
8. Soluționarea litigiilor  
Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 
neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.  
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de 
judecată competente, potrivit legii.  
9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului 
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act 
adițional la prezentul contract.  
Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.  
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:  
a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului; 
b) prin acordul de voință al părților;  
c) prin reziliere. 
În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea 
lezată poate cere rezilierea contractului. 
10. Dispoziții finale  
Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, 
________________, în 2 exemplare, din care unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar. 
 
Furnizor,         Beneficiar, 
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 
Director executiv, 
Gabriel Vasile HOHA 
 
Compartimentul R.U.F.C.J.A.P.A.R.P. 
Ec. Simona Maria PERJU 
 
Aviz Juridic 
Jurist Aziza Daniela CÎRSTEA 
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