
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

NR. ………….  DIN DATA DE ………… 

 

Între: 

SC RAISA MANAGEMENT & CONSULTING SRL, cu sediul în București, Bld.Obregia nr.33, 

bl.O3, sc.3, et.9, ap.117, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/21849/2007, cod unic 

de înregistrare 22784154, reprezentată prin dl. Porubin Lazurca Valentin în calitate de Administrator, 

denumită în continuare “PRESTATOR”  

 

și 

 

Subsemnatul    , domiciliat/ă în  , str.   nr.  , 

legitimat/ă cu CI / BI Seria     nr.  , emis de   la data   , CNP   

  în calitate de “BENEFICIAR” 

 

s-a încheiat prezentul CONTRACT cu respectarea urmatoarelor clauze: 

      

I OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii sub forma organizării de către Prestator a 

unor cursuri de limbă     livrate online, prin intermediul platformei Adobe Connect. 

Art.2. Cursul se va desfășura în perioada ………………….... . 

Art.3. Durata cursului va fi de 2 luni/modul, împărțit în 16 ședințe.  

Art.4. Cursul se va desfășura săptămânal, în număr de 2 ședințe a câte 2 ore fiecare. 

Art.5. Desfășurarea ședințelor de curs va avea loc în zilele de …………. și ………… în intervalul orar 

…………. .    . 

 

II OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art.1. Prestatorul se obligă: 

 Să pună la dispoziție pentru acest curs profesori cu specializare în domeniu. 

 Să pună la dispoziția cursanților, contra cost, incluse în prețul modulului, materialele necesare 

unei bune desfășurări a cursului. 

 Să pună la dispoziția cursanților platforma online pentru desfășurarea cursului. 

 La terminarea cursului în urma unui test de verificare a cunoștințelor dobândite, să elibereze un 

certificat/diplomă precizând nivelul de competență lingvistică dobândit. 

 Oferim posibilitatea cursanților, ca după doar 2 ședințe să li se poată rambursa plata aferentă 

cursului conform capitolului III.  

 

Art.2. Beneficiarul se obligă: 

 Să plătească prețul cursului conform celor prevăzute la capitolul III.  

 Să aibe acces la internet, un calculator sau leptop, o cameră web, microfon și căști audio. 

 Să se asigure că îndeplinește cerințele tehnice conform platformei Adobe Connect: 

- Lățime de bandă: 1Mbps pentru participanți, reuniunii și pentru utilizatorii aplicațiilor 

în Adobe Connect  

- Conexiune: DSL/cablu (de recomandat conexiune fără fir ‘wireless’ ) pentru 

prezentatori, administratori, traineri, evenimentele și sedintele gazdei platformei Adobe 

Connect 



- 1.4GHz Intel® Pentium® 4 or faster processor (or equivalent) for Windows 7, Windows 

8 or Windows 8.1 

- Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit) 

- 512MB of RAM (1GB recommended) for Windows 7 or Windows 8 

- Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10, 11; Mozilla Firefox; Google Chrome 

- Adobe® Flash® Player 11.2+ 

 

III PRESTĂRILE SERVICIULUI, CONDIȚIILE DE PLATĂ 

Art.1. Valoarea cursului este de 500 lei/modul și se va achita, înainte de începerea cursului, prin 

virament bancar, în contul  SC RAISA MANAGEMENT & CONSULTING SRL, nr. 

RO27BACX0000000180861001 deschis la Unicredit Tiriac Bank - Sucursala Berceni, urmând a fi 

facută dovada plății. 

Art.2. În cazul în care Beneficiarul nu poate face plata o singură dată, acesta are posibilitatea achitării 

cursului în două rate, și anume, prima rată înainte de începerea cursului iar cea de a doua să fie achitată 

cel tarziu până la cea de-a 9-a ședință. În caz contrar, acesta nu va mai putea participa la desfășurarea 

modulului, fiind automat dat afară din cadrul grupei. 

Art.3. Valoarea manualului este de xyz lei cu TVA, preț neinclus în valoarea modulului. 

Art.4. Alte materiale auxiliare se vor achita, în avans, prin virament bancar, în contul  SC RAISA 

MANAGEMENT & CONSULTING SRL, nr. RO27BACX0000000180861001 deschis la Unicredit 

Tiriac Bank - Sucursala Berceni, urmând să fie făcută dovada plății. 

Art.5. Suma achitată la înscriere poate fi returnată dupa cel mult două ședințe efectuate. În cazul în care 

ați ajuns la efectuarea celei de a treia ședință (sau mai multe), indiferent că ați participat sau nu, taxa nu 

se va mai restitui. 

Art.6. Taxa nu poate fi restituită și nu se fac reduceri în cazurile în care cursanții au absentat din motive 

personale. De asemenea în cazul absentării cursantului ședința nu se va putea recupera, acesta din urma 

primind înregistrarea orei pierdute.  

Art.7. În cazul în care profesorul absentează, cursurile se vor recupera prin prelungirea modulului sau 

printr-o altă soluție găsită împreună cu majoritatea cursanților. 

 

IV DURATA CONTRACTULUI 

Art.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării și până la data de    inclusiv.  

 

V RĂSPUNDERI 

Art.1. În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește/execută obligațiile contractuale legate de plata 

cursului, începerea cursurilor de limbi străine va fi amânată.  

Art.2. Retrageri de la curs se admit cel târziu înainte de începerea celei de-a treia ședință de curs, caz în 

care se restituie suma pentru cursul de la care s-a retras persoana în cauză. 

Art.3. În cazul în care s-a depășit cea de-a 2 ședință, banii nu se mai pot recupera. 

Art.4. În situația nerespectării, și numai în aceasta situație, de către Prestator a obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, contractul se reziliază la simpla notificare scrisă a Beneficiarului, iar suma pentru 

cursurile neefectuate se returnează integral Beneficiarului. 

Art.5. Responsabilitatea asigurării compatibilității cerințelor platformei sau a oricărei aplicații 

(software) instalate îi revine Beneficiarului. Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului informații 

privind versiunile de software compatibile cu utilizarea platformei Adobe Connect, cât și cerințele 

tehnice ale platformei, acestea fiind menționate în cadrul CAPITOLULUI II, Art.2. 

Art.6. Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului un document scris, video de logare, utilizare a 



platformei Adobe Connect dar și pașii pe care acesta trebuie să îi parcurgă în momentul intrării la clasa 

viruală. 
 

VI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.1. Părțile contractante sunt de acord să soluționeze orice neîntelegere apărută în ceea ce privește 

condițiile și executatrea prezentului contract pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la 

soluționarea pe cale amiabilă a divergențelor ivite, competența de soluționare aparține instanței 

judecătorești de drept comun din București. 

 

VII FORȚĂ MAJORĂ 

Art.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în 

mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, 

dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forța majoră, așa cum este 

definită de lege.  

Art.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, 

producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Dacă în 

termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, fiecare parte poate renunța la 

executarea contractului pe mai departe, pe baza unei notificări scrise. În acest caz, niciuna din părți nu 

are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile 

până la a data evenimentului. 

Art.3. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă în termen de 30 zile calendaristice 

dovada imposibilității executării obligațiilor prin înscrisuri eliberate de Camera de Comerț și Industrie 

sau alte instituții abilitate în acest sens. 

 

VIII DISPOZIȚII FINALE 

Art.1. Absențele individuale ale cursanților din cadrul grupelor Hippocratis Academy nu se recuperează. 

Ședințele amânate de profesorii Hippocratis Academy se recuperează la date stabilite de comun acord cu 

întreaga grupă. 

Art.2. Modificarea prezentului contract se poate face doar prin acordul părților exprimat în scris. 

Art.3. Încheiat astăzi    în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

PRESTATOR         BENEFICIAR 

SC RAISA MANAGEMENT & CONSULTING SRL 


