
 

Anexa nr. 6 
 

Regulament  
privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare profesională pentru ocupația 

impresar artistic – cod COR 333908 
 

I. Dispoziţii generale 
 
Art 1 Programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic, cod COR 333908, este 
organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în baza autorizației 
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului 
Bucureşti, cod N.C./COR 333908, seria B nr. 0011067, cu nr. de ordine în Registrul național al 
furnizorilor de formare profesională a adulților 40/2025/12.04.2017, conform Standardului 
ocupațional pentru educație și formare profesională “impresar artistic”, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, Ordinului Ministrului Culturii nr. 2668 
din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv în conformitate cu prevederile: 

• Ordonanței nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 
precum și desfășurarea activității de impresariat artistic; 

• HG nr. 86/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
de atestare şi avizare in domeniul impresariatului artistic; 

• Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Ordonanţei Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a 

adulţilor, republicată (MO nr. 110 din 13 februarie 2014);  
• Hotărârii Guvernului nr. 481 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
522/2003 (MO nr. 536 din 17 iulie 2015);  

• Ordinului comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului 
educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării 
formării profesionale a adulţilor (MO nr.774/2003) şi a celorlalte dispoziţii legale în 
vigoare. 

• Ordinului comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului 
educaţiei şi cercetării Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor. 

 
Art. 2 Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modului de organizare şi a condiţiilor de 
desfăşurare a cursului pentru ocupația de impresar artistic, organizat de către Institutul Naţional 
pentru Cercetare şi Formare Culturală. 
 
Art. 3 Programul de formare profesională pentru ocupația de impresar artistic are ca obiective 
principale: formarea, dezvoltarea și/sau specializarea unor competenţe cuprinse în Standardul 
ocupațional pentru educație și formare profesională “impresar artistic”. 
 
Art 4 Participanţii la aceste programe au calitatea de cursant. 
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Art 5 (1) Oferta şi calendarul programului de specializare pentru ocupația de impresar artistic, 
organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, sunt publicate pe 
site-ul acestuia (www.culturadata.ro) şi cuprind două categorii de informaţii privind: 
 
(2) Descrierea şi detalierea programului de formare profesională 
(2.1) Descrierea programului de formare profesională 
Impresarul artistic, promoter-ul, agentul sau „artistic agents”-ul (talent agents, bookers agency), 
este o persoana fizică sau o persoana juridică (instituţie publică sau organizaţie privată), care 
funcţioneză ca un intermediar. Impresarul în baza unei înţelegeri scrise cu artistul (artiştii, trupa, ) 
acţionează în numele şi pe seama acestuia (acestora) pentru identificarea posibilităţilor de  
execuţie ori interpretare a unor opere literare sau artistice. Impresarul prospectează piaţa 
artistică pentru identificarea potenţialilor beneficiari – organizatori de spectacole, producători etc. 
şi stabilirea necesităţilor acestora. El identifică şi selecţionează artiştii care corespund criteriilor 
de promovare, astfel încât oferta de prestaţii artistice să răspundă cerinţelor 
 

(2.2) Condiţiile de selecţie a cursanţilor la programul de formare profesională 
Selecția participanților la programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic se face 
din rândul următoarelor categorii: angajaţi ai instituțiilor publice de cultură, teatre, filarmonici, 
centre de cultură, etc., persoane fizice sau juridice care activează în domeniul artelor 
spectacolului, artiști, persoane suport ale artiștilor de toate genurile sau ale unor organizații 
artistic-culturale, care activează în domenii apropiate (relații publice comunicare, juridic, 
marketing, case de producție, tour manageri, organizatori de spectacole, producători etc.), 
studenți sau absolvenți de de liceu, care sunt interesați să urmeze o carieră în domeniul artelor 
spectacolului. 
 

(2.3) Cerinţele de studii ale cursanţilor programului de formare profesională 
• absolvenți de minim studii medii cu diplomă de bacalaureat 
 

(2.4) Tematica programului de formare profesională 
• legislaţia privind activitatea de impresariat artistic, drepturile de autor şi drepturile conexe, 

legislaţia contractuală; 
• noţiuni de marketing, noţiuni economico-financiare, noţiuni de bază privind lucrul cu 

calculatorul; 
• caracteristicile generale ale pieţei artistice (riscuri şi oportunităţi), metode de culegere a 

informaţiilor 
• tehnici de negociere, norme de comportament civilizat în societate şi, opţional, cunoştinţe 

privind etapele valorificării unei producţii artistice, metode de promovare a artiştilor. 
(2.5) Structura programului de formare profesională 
Programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic (Cod COR 333908) este 
structurat pe 10 zile de curs și cuprinde 80 de ore de pregătire teoretică și practică, conform 
dosarului de acreditare aprobat. 
 

(2.6) Orarul programului de formare profesională 
• zilnic, 8 ore/ zi 
 

(2.7) Competenţe dobândite după absolvirea programului de formare profesională; 
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• prospectarea pieţei artistice; 
• elaborarea ofertelor de prestaţie artistică; 
• selecţionarea artiştilor pentru portofoliul agenţiei; 
• încheierea contractelor de impresariat artistic; 
• negocierea contractelor de prestaţie artistică cu beneficiarii; 
• monitorizarea derulării contractelor de prestaţie artistică; 
• impresarierea producţiilor artistice şi promovarea artiştilor impresariaţi. 
(2.8) Formatorii programului de formare profesională 
• LIGIA NECULA - formator senior ANC(2005), Specialist in domeniul comunicarii publice 

Jurnalist-Redactor Romania Cultural, jurnalist Radio România Cultural, atestat impresar 
artistic, artist-membru coordonator grup coral „All*s choir”, Licențiat Universitatea Bucureşti - 
Facultatea de litere – licenţă limba şi literatura franceză, Master Facultatea de Litere, Master 
Facultatea de  Sociologie; 

• CARMEN PRODAN- formator senior A.N.C. (2005), Certificat de competenţe 
antreprenoriale, Evaluator de Competente Profesionale, Manager de formare CALISIS, 
Expert în domeniul Comunicării, Auditor de calitate în FPA (formare profesională a adulților), 
Licenţiat în Chimie – Universitatea Politehnica Bucuresti; 

• LAURENȚIU OPREA – formator senior ANC (2007), specialist stiinte juridice, specialist in 
drepturi de autor si drepturi conexe drepturilor de autor, şef serviciu TVR, Licențiat 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept – licenţiat în ştiinţe juridice, specializare drept; 

• Drd. ANA-MARIA MARINESCU - formator senior ANC(2009), specialist stiinte juridice, 
director general - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM, 
Licențiat Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de drept, licenţă în ştiinţe juridice, 
Master specializare în „Dreptul Afacerilor”; 

• Drd. GEORGETA VLĂDUŢU - formator senior ANC (2007), certificat în următoarele ocupţii: 
Auditor in domeniul Calităţii în Formare Profesională a Adulţilor, Evaluator Furnizori şi 
Programe de Formare, Manager de Proiect, Instructor de dans, Organizator de spectacole, 
Evaluator de competenţe profesionale, Atestat de impresar artistic - certificat de competente 
pentru ocupaţia de Impresar artistic, (înnoit in 2009 cf. reglemetarilor legale in vigoare), Șef 
serviciu Rormare profesională INCFC, Secretar Comisie pentru Atestare şi Avizare în 
Domeniul Impresariatului Artistic, Licențiat Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi 
Sport – Bucureşti, Master Antrenament de Înaltă Performanţă. 

 
(2.9) Bibliografia programului de formare profesională 
• Legea 8/ 1996 cu completările ulterioare - privind dreptul de autor şi a drepturilor conexe; 
• Ordonanța nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

reglementează desfăşurarea activităţii de organizator de spectacole aprobată cu modificări  
de Legea nr. 353/2007; 

• HG nr. 86/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de 
atestare şi avizare in domeniul impresariatului artistic; 

• Codul fiscal – aspecte fiscale privind plăţile şi impozitarea veniturilor din drepturi de 
proprietate intelectuală (noţiuni de bază); 

• Suport de curs – autori formatorii participanți la program. 
 
Notă! Toate materialele prezentate în bibliografie constituie parte din pachetul de curs, acestea 
sunt puse la dispoziția participanților la program, în format electronic și pe hârtie, in functie de 
situațiile din cadrul cursului în derulare. 
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(2.8) Modalităţile de evaluare a programului de formare profesională 
• Capitolul V, art.18, alin. (2). 
 
(3) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a programului de formare profesională 
(3.1) Documentele necesare înscrierii la programul de formare profesională  
• conform Cap.II, Art.6 (1) 
(3.2) Plata tarifului de participare la programul de formare profesională 
• se efectuează în contul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu nr. 

RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, cod fiscal 
4631721 (vezi și cap.II, Art.12); 

(3.3) Transmiterea documentelor de înscriere la programul de formare profesională 
• conform detaliilor menționate la capitolul II, art (7): se pot depune personal, se pot transmite 

pe email, scanate, sau prin poștă; 
(3.4) Tariful de participare la programul de formare profesională 
• 1600 lei/ persoană; 
(3.5) Perioada de desfăşurare a programului de formare profesională 
• curs de zi, 10 zile consecutive 
(3.6) Perioada de înscriere la programul de formare profesională 
• este precizată pe site pentru fiecare program planificat, de regulă înscrierile se efectuează 

cu 3 săptămâni înainte de începerea cursului; 
(3.7) Locul de desfăşurare a programului de formare profesională 
• București, Bdul Unirii Nr.22, corp Aulă, etaj 2; 
(3.8) Persoana de contact (coordonatorul programului de formare profesională) 
• Georgeta VLĂDUȚU 
 

II. Înscrierea şi selecţia participanţilor la programele formare profesională 
 

Art 6 (1) În vederea înscrierii la programul de formare profesională pentru ocupația de impresar 
artistic, curs de specializare, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
 
a. Formular de înscriere (1 exemplar) – Anexa nr. 1, disponibil la adresa: 
http://www.culturadata.ro/inscriere/, însoțit de Declarația de consimțământ cu privire la utilizarea 
şi prelucrarea datelor mele personale; 
b. Contract de formare profesională (2 exemplare); 
c. Diploma de Bacalaureat sau Licenţă, după caz, în copie; 
d. Cartea de identitate (C.I./B.I.), în copie; 
e. Certificatul de naştere, în copie; 
f. Certificatul de căsătorie, în copie (numai în cazul schimbării numelui); 
g. Copie OP, mandat poștal, extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății tarifului de 
participare1. 
 
(2) Beneficiarul - cursant (persoană fizică) sau instituţia/organizaţia (persoana juridică), după 
caz - va încheia un contract de formare profesională cu Institutul Naţional pentru Cercetare şi 

 
1 Responsabilii de programe împreună cu responsabilul cu gestionarea extraselor de cont din cadrul compartimentului 
financiar-contabilitate, verifică efectuarea plății conform listelor participanților înscriși și confirmați, cu respectarea 
tarifelor de plată corespunzătoare, precizate în contractele de formare profesională, respectiv în facturile fiscale emise 
de către INCFC. 
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Formare Culturală (Anexa nr. 2), anterior începerii cursului, cuprinzând condiţiile de participare, 
drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi tariful de participare, modalităţile de plată şi condiţiile 
de restituire ale acesteia. 
 
(3) Contractul de formare profesională are natura juridică a unui contract de adeziune şi va fi 
redactat de către INCFC, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul de înscriere, comunicat de 
către beneficiar. 
 
(4) În situaţia achitării tarifului de participare la curs de către o instituţie/organizaţie, se va 
completa formularul de înscriere dedicat persoanelor juridice. În cazul în care participanţii achită 
personal tariful de participare, se va completa formularul de înscriere pentru persoane fizice. 
 
Art 7 (1) Înscrierea la curs se va realiza respectându-se următoarele cerinţe: 
 
(2) Predarea/comunicarea formularului de înscriere la INCFC se va face pe toată perioada de 
înscriere, menţionată pe site-ul INCFC: http://www.culturadata.ro/calendar/ 
 
(3) Participanţilor li se mai pot solicita şi alte documente la înscriere, ca urmare a unor cerinţe 
specifice programelor sau evaluărilor pe care le vor parcurge, cum ar fi: 
• Curriculum Vitae; 
• Portofoliu de specialist,  
conform cerințelor speciale prevăzute la anumite ocupații. 

 
(4) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, programele de formare profesională nu pot fi 
organizate pentru mai mult de 28 de participanţi pentru pregătirea teoretica şi 14 participanţi 
pentru pregătirea practică. 
 
(5) Derularea programelor de formare profesională pentru ocupația de impresar artistic este 
condiţionată de formarea unei grupe de curs de minimum 10 persoane. Numărul maxim de 
cursanţi înscrişi pentru o grupă este de 14 persoane. În cazul în care nu a fost constituit 
numărul minim aferent unei grupe cursul va fi reprogramat, iar participanţii înscrişi vor fi informaţi 
în scris, cu precizarea datei estimate pentru organizarea cursului.  
 
(6) Documentele necesare pentru înscrierea la curs se vor transmite în copie scanată (format 
PDF sau JPEG) pe adresa de e-mail a coordonatorului programului. Acestea sunt necesare 
pentru inițierea editării facturii, contractului de formare profesională și catalogului participanților. 
Singurele documente care trebuie transmise în original înainte de începerea cursului sunt: 
formularul de înscriere şi cele două exemplare ale contractului de formare profesională, 
înregistrate, semnate şi ştampilate (după caz). Nota! Toate documentele menționate se 
completează tehnoredactat, pentru a evita greșeli de redactare a facturii sau contractelor de 
formare profesională. 
 
(7) Netransmiterea documentelor prevăzute la Art. 6 alin. (1) și Art. 7 alin. (3) din prezentul 
regulament atrage după sine, nevalidarea/ neconfirmarea înscrierii la programul de formare 
profesională şi imposibilitatea participării cursantului/ cursanţilor. 
 
(8) Valoarea totală a contractului se va achita de către beneficiarul programului de formare 
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profesională, în perioada prevăzută în contract și conform facturii emise de compartimentul 
financiar-contabil. Factura poate fi ridicată personal de beneficiarul înscris sau poate fi transmisă 
pe email,  scanat. Tariful total trebuie achitat înainte de începerea programului de formare 
profesională, fapt dovedit cu O.P., mandat poștal sau extras de cont din care rezultă efectuarea 
plății. 
 
Art. 8 Pentru programele de formare profesională care se desfășoară în alte localități față de 
cele precizate în dosarul de autorizare2 sau în regulamentele proprii, INCFC, în calitate de 
organizator, solicită organizației solicitante să suporte costurile de transport, cazare și masă 
pentru toți formatorii contractați pentru activitățile de formare profesională și, eventual, costurile 
responsabilului de curs, dacă nu există alte forme de contracte și parteneriate între cele două 
organizații.  

 
III. Tarife de participare 

 
Art 9 (1) Limitele tarifelor de participare la programele de formare profesională iniţială şi continuă, 
organizate de catre INCFC sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale. 
 
(2) Tarifele de participare la programele de formare profesională iniţială şi continuă, organizate 
de către INCFC, se încadrează în tarifele aprobate3 și se stabilesc în funcție de numărul de 
lectori necesari, nivelul de pregătire profesională şi gradul universitar al lectorilor implicaţi, 
complexitatea domeniului de referinţă, logistica şi durata cursurilor, alte cheltuieli specifice ale 
INCFC. 
 
(3) Tarifele de participare pentru fiecare dintre programele de formare profesională iniţială şi 
continua, organizate de către INCFC, se stabilesc prin decizia managerului Institutul Naţional 
pentru Cercetare şi Formare Culturală, în limitele aprobate prin ordinul ministrului culturii și 
identității naționale. 
 
(4) Tariful de participare la programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic este 
de 2000 lei/ persoană. 
 
Art 10 Scutirile şi reducerile de tarife pentru programele de formare profesională organizate de 
către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală sunt prevăzute în ordinul 
ministrului culturii și identității naționale.  
 
Art 11 (1) Tariful de participare la programele de formare profesională organizate de către INCFC 
include: organizarea cursului şi a examenului de absolvire, accesul la curs pe toată perioada 
desfăşurării acestuia, instruirea teoretică şi practică, mapa de curs, suportul de curs, eliberarea 
certificatului de absolvire/calificare/participare. 
 
(2) În tariful de participare sunt incluse cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor logistice și a 
dotărilor necesare pentru pregătirea pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor (videoproiector, 

 
2 Desfășurarea cursurilor în altă locație presupune notificarea inițierii programului la CAMB și CAJ într-o nouă locație. 
În acest sens, se depune anunțul privind organizarea examenului cu minim 15 zile lucrătoare înainte și se așteaptă 
confirmarea din partea autorității. 
3 Conform Ordinului nr. 2321/ 27.04.2016 al Ministrului Culturii 
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laptop, computere, imprimantă, scaner, camera video, cameră foto, flipchart etc.), conform fişei 
de autoevaluare a cursului, prevăzute în dosarul de autorizare, după caz. 
 
(3) Plata tarifului de participare nu acordă niciun drept de utilizare subsecventă a drepturilor 
patrimoniale de autor asupra materialelor didactice sau suporturilor de curs la care participanții 
au acces pe durata cursurilor. 
 
(4) Toate drepturile patrimoniale de autor asupra suporturilor de curs, precum şi asupra oricărui 
material folosit de către formatori sau puse la dispoziţie de INCFC în procesul de formare 
profesională, aparţin autorilor sau INCFC, după caz.  
 
(5) Este interzisă orice reproducere, de orice fel, a materialelor menţionate anterior, puse la 
dispoziţia cursantului. Orice informaţie utilizată din conţinutul documentelor menţionate anterior 
trebuie să fie sub forma unui citat/referință, cu indicarea sursei. Nerespectarea acestor obligații 
atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a celui în cauză. 
 

(6) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală își rezervă dreptul de a acționa pe 
cale legală împotriva celor care încalcă prevederile art. 11, alin. (3), (4), (5). 
 
Art 12 Plata tarifelor de participare la programele de formare profesională iniţială şi continuă, 
organizate de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, se efectuează în 
contul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu nr. 
RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, cod fiscal 
4631721. Confirmarea și evidența plăților este făcută de fiecare responsabil de curs în 
colaborare cu compartimentul financiar – contabil. Participanții la examenul de absolvire, care 
sunt declarați ”promovat”, primesc certificatul de absolvire, numai după confirmarea efectuării 
plății de către compartimentul financiar – contabil. 
 

IV. Cazuri de restituire/nerestituire a tarifelor achitate 
 
Art 13 (1) În cazul în care cursantul/cursanţii nu pot continua sau finaliza cursul din motive de 
forţă majoră, definită în contract, beneficiarul contractului de formare profesională va suporta 
doar cheltuielile efectuate de INCFC în executarea contractului de formare profesională, în limita 
a 10% din valoarea contractului. 
 
(2) În cazul în care cursantul/cursanţii nu pot începe cursul din motive de forţă majoră, 
beneficiarul contractului de formare profesională nu va plăti tariful de participare şi nu va suporta 
cheltuielile efectuate de INCFC în executarea contractului.  
 
Art 14 Tariful de participare nu se restituie în cazul în care cursantul înregistrează mai mult de 
10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului de formare 
profesională. Retragerea din timpul cursului determină reținerea unui cuantum din tariful de curs 
achitat, care se calculează în funcție de numărul de zile parcurse. 

 
V. Derularea programelor de formare profesională şi a examenului de absolvire 

 
Art 15 (1) Programele de formare profesională organizate de către INCFC sunt structurate 
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conform planului și programului de pregătire ale fiecărui curs. Durata unei zile de curs este de 
opt ore. 
 
(2) Prezenţa la curs este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 
25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului cursantului 
de a susţine examenul de absolvire. 
 
Art 16 Programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic se desfăşoară la sediul 
Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi în alte locaţii stabilite de acesta. 
 
Art 17 Operaţiunile tehnice şi administrative specifice necesare pentru derularea programului de 
specializare pentru ocupația de impresar artistic sunt reglementate conform procedurii 
operaţionale pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională din cadrul 
INCFC. 
 
Art 18 (1) Programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic se finalizează cu un 
examen de absolvire, care se organizează conform metodologiei certificării formării profesionale 
a adulţilor aflată în vigoare.  
 
(2) Pentru programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic, autorizat de către 
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, 
examenul de absolvire constă într-o probă scrisă (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui 
proiect), realizată conform prevederilor fişei de autoevaluare din dosarul de autorizare al 
programului de formare profesională şi cerinţelor primite pe parcursul desfăşurării programului. 
 
(3) La examenul de absolvire participă o comisie formată din 2 membri specialiști și președintele 
comisiei. Un membru al comisiei este reprezentantul furnizorului – specialist în domeniu, ceilalți 
membri ai comisiei fiind numiți, potrivit reglementărilor legale, prin decizie, de către Comisia de 
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti. 
 
(4) Pentru fiecare probă notarea se face independent de către cei 2 membri ai comisiei de 
examinare, cu excepția președintelui, notele fiind consemnate în foaia de notare.  
 
(5) Proba scrisă constă într-un test grilă de 18 întrebări din tematica modulelor teoretice studiate.  
 
(6) Pentru examenul final de absolvire, sunt elaborate și aprobate 5 variante a câte 18 întrebări, 
fiecare răspuns corect fiind notat cu 0.50 puncte, 1 punct fiind acordat din oficiu.  
 
(7) Lucrarea scrisă durează 1 oră și are la bază tematica parcursă în cadrul programului de 
formare, conform Programului de pregătire, cuprins în dosarul de autorizare. 
 
(8) Comisia de examinare asigură confidențialitatea subiectului până la comunicarea sa tuturor 
participanților.  
 
(9) La comunicarea subiectului se precizează timpul acordat și baremul de notare.  
 
(10) Lucrările se realizează sub supravegherea celor 2 membri ai comisiei de examinare, 
utilizând testele grilă pregătite, prevăzute în colțul din dreapta sus cu mențiunea ”nume și 
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prenume participant”. Această rubrică este completată cu majuscule de către fiecare participant, 
conform cărții de identitate, iar după completare și verificare de către un membru al comisiei (de 
regulă cel care nu aparține furnizorului) sau de către președintele comisiei de examinare, colțul 
este îndoit și sigilat, apoi se aplică ștampila furnizorului și se semnează de către președintele 
comisiei de examinare. 
 
(11) La finalizarea probei scrise, lucrările sigilate se predau președintelui comisiei de examinare, 
pe bază de semnătură în Tabelul nominal de predare a lucrărilor scrise, cu precizarea numărului 
de pagini.  
 
(12) Lucrările sigilate se transmit celor 2 membri ai comisiei de examinare care realizează 
corectarea pe baza baremului de notare ori utilizând grila de corectare. 
 
(13) Nota finală pentru proba scrisă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către cei 2 
membri specialiști ai comisiei și este consemnată în Catalogul de examen, care se completează 
în dublu exemplar, după desigilarea lucrărilor. 
 
(14) Între notele acordate de membri comisiei de examinare nu pot fi diferențe mai mari de un 
punct, cazurile contrare fiind mediate de către președintele comisiei de examinare, hotărârea sa 
fiind definitivă.  
 
(15) Proba practică constă în elaborarea și susținerea unui proiect.  
 
(16) Cerințele privind elaborarea proiectului sunt urmatoarele: trebuie să conțină minimum 12 de 
pagini și maximum 40 de pagini; subiectul proiectului trebuie să respecte tematica cursului; 
subiectul proiectului trebuie să fie cu aplicație practică pe ceea ce lucrează fiecare cursant; 
proiectul poate cuprinde anexe (fotografii, planuri, planșe, afișe, fișe specifice, etc.); prezentarea 
proiectului va dura maxim 12 minute pentru fiecare cursant.  

 
(17) Cerințele privind examenul final de absolvire conform reglementărilor legale și modalităților 
de evaluare a participanților, prevăzute în dosarul de autorizare, aprobat de catre Comisia de 
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, cod COR 
333908, cu nr. de ordine în Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adulților 40 
/2025 /12.04.2017: pentru proba teoretică, media aritmetică a celor 2 note acordate de membri 
specialiști ai comisiei de examinare este minim 6, pentru proiectul de absolvire susținut media 
minima de absolvire este 6; media aritmetică a celor 2 probe reprezintă media de absolvire și 
trebuie să fie minim 6, pentru ca participantul să fie declarat “Promovat”.  

 
Art 19 Este interzisă folosirea materialelor didactice, a telefoanelor mobile sau a altor posibile 
mijloace de fraudare pe parcursul desfaşurării examenului. Materialele didactice şi sau bagajele 
participanţilor la examen vor fi depuse, înainte de începerea examenului, în locul indicat de 
comisia de examinare. 
 
Art 20 Tentativa de fraudă se pedepseşte, persoanele respective fiind scoase din examen şi 
declarate ”Respins”. 
 
Art 21 După examinare este interzisă plecarea din sală cu ciorne sau fotocopii ale testului. 
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Art 22 După expirarea timpului alocat sau în momentul finalizării lucrărilor, acestea vor fi predate 
comisiei de examinare. Ultimele 3 persoane vor părăsi sala de examen în acelaşi timp. 
 
Art 23. Rezultatele examinării la proba teoretică se comunică participanţilor în ziua susţinerii 
examenului de absolvire, iar rezultatele examinării la proba practică, după cel mult 10 zile 
lucrătoare. 
 

VI. Contestaţii 
 
Art 24 Eventualele reclamații referitoare la modalitatea de derulare şi organizare a unei sesiuni 
de examinare sau orice alte sugestii/propuneri se vor face în scris, după finalizarea testării sau 
în următoarea zi lucrătoare. Contestaţiile sau sugestiile/propunerile ulterioare nu vor fi luate în 
considerare. 
 
Art 25 (1) Contestaţiile la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore după afişarea/ 
comunicarea rezultatelor obţinute, soluționarea lor fiind de competenţa comisiei de absolvire. În 
cazul în care este necesară recorectarea, aceasta se va efectua de către președintele comisiei 
de examinare.  
 
(2) Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.  
 
(3) Pentru testele susţinute în scris, contestatarii pot solicita consultarea lucrărilor şi după 
expirarea termenului de contestare, dar nu mai mult de 30 de zile de la data examinării.  
 
(4) Rezultatele contestaţiilor se comunică contestatarilor în termen de 24 ore de la formulare. 

 
VII. Eliberarea certificatelor de absolvire şi a certificatelor de participare 

 
Art. 26 Pentru programul de specializare pentru ocupația de impresar artistic, autorizat de către 
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, 
absolvenţii cursurilor vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de un 
Supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele profesionale dobândite, conform 
Standardului ocupaţional în vigoare.  
 
Art 27 Persoanele care au promovat examenul final primesc un certificat de absolvire eliberat de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în termen de maxim de 30 zile de la 
data promovării examenului. 
 
Art 28 Persoanele care au participat la programul de formare profesională și din motive 
personale nu au putut fi prezenți sau nu s-au înscris la examenul de absolvire, primesc o 
adeverință de participare. Adeverința de participare reprezintă documentul pe baza căruia se pot 
înscrie la o altă sesiune de evaluare în vederea absolvirii. 
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VIII. Dispoziţii finale 
 
Art 29 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin decizia scrisă a 
managerului Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, se completează cu 
prevederile regulamentelor specifice ale INCFC, respectiv ale actelor normative incidente în 
materie şi se publică pe site-ul acestuia: www.culturadata.ro. 
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Anexa nr. 6 (a) 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE4 
Programe de formare profesională 

 
Subsemnata/ul (nume/prenume)      , cu următoarele date personale56: 
1. CNP      , fiul/fiica lui       și      . 
2. Născut(ă) în ziua    luna    anul      în localitatea      . 
3. Domiciliat(ă) în str.      , nr.     , bl.     , sc.     , et.     , ap.     , localitatea      , 

județul/sectorul      , cod poștal      . 
4. BI/CI seria    nr.       , eliberat de       , la data de      . 
5. Studii      . 

(precizaţi denumirea ultimei instituţii de învăţământ absolvite şi specializarea) 
6. Telefon mobil      , e-mail      . 
7. Cont bancar      . 
8. Statut profesional      , Instituția      . 
9. Doresc să mă înscriu la programul de formare profesională7: 

• Curs      . 
• Atelier      . 
• Sesiune de evaluare8      . 

Organizat(ă) de INCFC în perioada9       -      , pentru ocupația de      . 
10. Anexez următoarele documente:  

• copie C.I. , copie certificat de naştere , 
• copie diplomă de studii , 
• portofoliu: CV , referinţe (dacă este cazul) , alte materiale solicitate 10, 
• OP , mandat poştal de achitare a tarifului de participare , 
• acte doveditoare pentru eventuale reduceri de tarife . 

 
11. Tariful de participare în valoare de       lei a fost achitat în contul INCFC 
RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la trezoreria Municipiului București, cod fiscal 
4631721 de către:.................................................................................................... (numele 
persoanei/organizației), adresa................................................., telefon....................., 

 
4 A se tehnoredacta (nu se acceptă formularele completate de mână). 
5 Completând formularul de înscriere, vă daţi consimţământul cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dvs. 
personale, conform GDRP - General Data Protection Regulation; datele personale vor fi utilizate pentru completarea 
certificatelor de absolvire, registrelor de evidență participanți, alte documente specifice formării profesionale a adulților 
şi pentru transmiterea ofertei de programe de formare profesională sau in scopuri statistice ale activitatii INCFC. 
Acestea vor fi securizate în baza de date a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 
6 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,  dreptul la restrictionarea prelucrarii, 
dreptul la obiectie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării 
datelor personale privind notificările sau ofertele INCFC, care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor - dreptul de 
retragere a consimtamantului. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 
semnată, managerului Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. De asemenea, vă este recunoscut 
dreptul de a vă adresa cu o plangere autoritatii de supraveghere. 
7 A se completa câmpul corespunzător programului dorit. 
8 Completând formularul de înscriere, vă daţi consimţământul cu privire la publicarea numelui și prenumelui dvs. și a 
rezultatelor evaluării pe site-ul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 
9 În cazul în care nu mă pot prezenta la acest curs voi anunţa, în scris, INCFC, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea 
cursului. 
10 Conform criteriilor specifice fiecărui program. 
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email.....................CUI/CIF....................., cont 
bancar.............................................................................................................................................
.. 

(semnătura reprezentantului legal și ștampila organizației11) 
 
Semnătura persoanei12,                      Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 În cazul persoanelor pentru care tariful de participare este achitat de către organizația la care lucrează, este necesar 
acordul de participare la program al acesteia, cerificat prin semnătura reprezentantului legal și ștampila organizației.   
12 Semnând cererea de înscriere confirmaţi că sunteţi pe deplin informat(ă) şi în cunoştinţă de cauză privind condiţiile 
de    organizare, înscrierea şi participarea la programul de formare profesională, conform prevederilor regulamentului 
programului de formare profesională, publicat pe site-ul www.culturadata.ro. 
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Anexa nr. 6 (b)  
 

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALÃ 
-persoane fizice -  

Nr. ........ / ................. 
 
 
CAP. 1. PÃRȚILE CONTRACTANTE: 
1.1. Institutul Naþional pentru Cercetare și Formare Culturalã, cu sediul în București, Str. 
Barbu Delavrancea nr. 57, Sector 1, telefon: 021 310 08 15; Fax:021 310 08 16 cod fiscal 
4631721, cont bancar IBAN RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la Trezoreria 
Bucuresti, reprezentat prin d-na  dr. Carmen CROITORU, Director general și d-na Geronda 
POPESCU, contabil șef, posesor al autorizației de FURNIZOR de formare profesionalã pentru 
ocupația ....................., conform ......................................, denumit în continuare FURNIZOR 
 
și 
 
1.2. Domnul/Doamna ........................ domiciliat/ã  în ................., Jud. ................., str. 
...................... nr.................., posesor/posesoare al/a cãrții de identitate seria .......... 
nr..................., eliberatã de ........................., la data de ......................, CNP .........................., 
denumit în continuare BENEFICIAR. 
 
CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Obiectul contractului îl constituie prestarea de cãtre FURNIZOR a serviciului de formare 
profesionalã, pentru ocupația de ............................... 
 
CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI: 
Durata contractului este de .......... ore de pregãtire teoreticã; derularea contractului este cuprinsã 
în intervalul .................... – ................... 
 
CAP. 4. VALOAREA CONTRACTULUI: 
Valoarea totalã a contractului este de ......... lei. BENEFICIARUL va achita aceastã sumã 
reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de cãtre FURNIZOR integral, cu cel puțin douã 
zile anterior începerii cursului de formare profesionalã. BENEFICIARUL are posibilitatea de a 
achita contravaloarea serviciilor, în maxim 2(douã) tranșe, dupã cum urmeazã: 
- tranșa I, în cuantum de ...... lei, se va achita pânã la data de .......... , 
- tranșa a II-a, în cuantum de ….. lei, cu cel puþin douã zile anterior începerii cursului de formare 
profesionalã. 
Valoarea contractului, precum și modalitãțile de platã pot fi modificate ulterior, cu acordul 
Pãrților, prin acte adiþionale la prezentul contract. 
 
CAP. 5. OBLIGAȚIILE PÃRȚILOR: 
A.  FURNIZORUL se obligã: 
a)sã presteze serviciile de formare profesionalã, cu respectarea normelor legale și a 
metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formãrii profesionale; 
b)sã asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfãșurãrii 
activitãții de formare profesionalã; 
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c)sã asigure finalizarea procesului de formare profesionalã și susținerea examenelor de 
absolvire la terminarea stagiilor de pregãtire teoreticã și practicã; 
d)sã asigure instructajul privind protecția muncii; 
e)sã nu impunã BENEFICIARULUI sã participe la alte activitãți decât cele prevãzute în 
programul de formare profesionalã. 
f) sã urmãreascã modul în care BENEFICIARUL își respectã toate îndatoririle asumate prin 
prezentul contract. 
 
B.BENEFICIARUL se obligã: 
a) sã achite contravaloarea serviciului de formare profesionalã în cuantumul și la termenele 
menþionate la Cap. 4 din prezentul contract; 
b) sã frecventeze programul de formare profesionalã pe întreaga perioadã. Înregistrarea a mai 
mult de 10 % absențe nemotivate sau 25 % absențe motivate din durata totalã a programului 
conduce la pierderea dreptului BENEFICIARULUI de a susține examenul de absolvire; 
c)sã utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației 
acestora și numai în cadrul procesului de formare profesionalã, evitând degradarea, deteriorarea 
sau distrugerea acestora; eventualele prejudicii se vor recupera, conform procedurilor legale, de 
la cel care le-a produs. 
d)sã pãstreze ordinea, curãțenia și disciplina pe parcursul frecventãrii cursurilor de formare 
profesionalã; 
e)sã respecte dispoziþiile Legii nr. 319/2006 a securitãții și sãnãtãții în muncã, cu modificãrile și 
completãrile ulterioare. 
f) sã respecte dreptul de autor asupra suportului de curs pus la dispoziție în procesul de formare 
profesionalã, nerespectarea acestui drept fiind sancþionatã conform legislației în vigoare;  
g) sã aducã la cunostința FURNIZORULUI orice modificare a datelor personale sau a altor date 
care îl privesc.  
h) se obligã ca prin acțiunile sale sã nu aducã prejudicii materiale sau de alta naturã 
FURNIZORULUI. 
 
CAP. 6. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ: 
În cazul în care BENEFICIARUL nu poate începe programul de formare profesionalã din motive 
de forțã majorã, 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 forțã majorã, 
acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de FURNIZOR în executarea contractului, dar nu 
mai puțin de 10% din valoarea contractului. 
În cazul în care BENEFICIARUL urmeazã un program de formare profesionalã organizat de 
agenția pentru ocuparea forței de muncã sau de un angajator, responsabilitatea financiarã pentru 
programul de formare profesionalã îi revine organizatorului. 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract 
atrage rãspunderea Pãrții în culpã, cu excepția cazurilor de exonerare prevãzute de lege. 
 
CAP. 7. FORȚA MAJORÃ: 
Forþa majorã exonereazã Pãrțile de rãspundere în cazul în care aceasta este doveditã în 
condițiile legii. 
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Partea care, din cauzã de forțã majorã, nu îți poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în 
scris cealaltã Parte contractantã, în termen de cel mult 5 zile de la data apariþiei situației de forțã 
majorã. 
 
CAP. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR: 
Pãrțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilã a 
neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executãrii contractului. 
Dacã rezolvarea pe cale amiabilã nu este posibilã, Pãrțile se pot adresa instanței de judecatã 
competente, potrivit dreptului comun. 
 
CAP. 9. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voințã al Pãrților, exprimat prin act adițional la 
prezentul contract. 
Pãrțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o duratã limitatã a contractului. 
Prezentul contract poate înceta în urmãtoarele condiții: 
a)prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului; 
b)prin acordul de voințã al Pãrților; 
c) prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã intervenția unei instanțe 
judecãtorești, în cazul în care una dintre Pãrți își încalcã vreuna dintre obligațiile sale, dupã ce a 
fost avertizatã, printr-o notificare scrisã, de cãtre cealaltã Parte, cã o nouã nerespectare a 
acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 
Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
Pãrți, cu cel puþin 15 zile înainte de data la care încetarea urmeazã sã-și producã efectele. 
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între 
Pãrțile contractante. 
 
CAP. 10. CLAUZE SPECIALE: 
Cu excepția intervenției cazului de forțã majorã, în situația neparticipãrii sau nefinalizãrii 
programului de formare profesionalã, BENEFICIARUL este ținut sã achite FURNIZORULUI 
daune-interese în cuantum de 25% din valoarea totalã a contractului. 
Daunele-interese se vor reþine de cãtre FURNIZOR la data restiturii sumei achitate conform Cap. 
4 din contract, urmare a cererii BENEFICIARULUI, formulatã în termen de maxim 15 zile de la 
data prevãzutã pentru finalizarea programului de formare profesionalã. Orice depãșire a acestui 
termen atrage majorarea daunelor-interese cu 0,5%/zi de întârziere. 
Nerespectarea termenelor de platã stabilite la Cap. 4 atrage decãderea BENEFICIARULUI din 
dreptul de a participa la programul de formare profesionalã asigurat de FURNIZOR. 
 
CAP. 11. DISPOZIȚII FINALE: 
Eliberarea actelor în original  - atestate, adeverințe – și  a altor acte solicitate de cãtre 
BENEFICIAR, se va face numai dupã achitarea sumei prevãzute la Cap. 4.  
Prevederile prezentului contract se completeazã cu dispozițiile O.G. nr. 129/2000 privind 
formarea profesionalã a adulților, republicatã. 
Prezentul contract reprezintã acordul de voinþã al Pãrților și a fost încheiat astãzi, .................. , 
în douã exemplare cu valoare egalã, din care unul pentru FURNIZOR și unul pentru 
BENEFICIAR. 
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FURNIZOR,                                                                                                 
 

BENEFICIAR, 
I.N.C.F.C.                   
Șef Serviciu, 
Serviciul Formare                                                                                                            
 
Șef Serviciu, 
Serviciul Buget, Financiar Contabilitate 
 
Viza CFPP, 
 
 
Avocat, 
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Anexa nr. 6 (c) 

 
 

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALÃ 
-persoane juridice - 

Nr. ............. /........................ 
 
 
CAP. 1. PÃRȚILE CONTRACTANTE: 
1.1 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturalã, cu sediul în București, Str. 
Barbu Delavrancea nr. 57, Sector 1, telefon: 021 310 08 15; Fax:021 310 08 16 cod fiscal 
4631721, cont bancar IBAN RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la Trezoreria 
București, reprezentat prin d-na  dr. Carmen CROITORU, Director general și d-na Geronda 
POPESCU, contabil șef, posesor al autorizaþiei de FURNIZOR de formare profesionalã pentru 
ocupația .................... , seria ......... nr. ....................... , înmatriculat în Registrul național al 
furnizorilor de formare profesionalã a adulților cu nr. ......... / ..................... , denumit în continuare 
FURNIZOR 
 
și 
 
1.2 ................................. , în calitate de BENEFICIAR de formare profesionalã, denumit în 
continuare BENEFICIAR, cu sediul în ................................... , str. ................................ nr. ........, 
judeþul (sectorul) ..........., CUI ….......................................…., cont bancar 
…....……………………….. deschis la …………… telefon ......................., fax ………...........……,  
e-mail ......……………..……….., reprezentat/reprezentatã prin domnul/doamna 
........................................., în calitate de ....................................... . 
 
CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Obiectul contractului îl constituie prestarea de cãtre FURNIZOR a serviciului de formare 
profesionalã, pentru ocupația de ................................, cãtre urmãtorul/urmãtorii salariat/salariați 
al/ai BENEFICIARULUI : 

1. Dl/D-na ................................................., având funcþia de ..............................................., 
posesor/posesoare a BI/CI seria .......... nr. ............................, emisã de 
............................, la data de .............................., CNP ............................................, 
telefon ..........................., fax ............................, e-mail ................................................ . 

2. Dl/D-na ............................................., având funcția de .............................................., 
posesor/posesoare a BI/CI seria .......... nr. .........................., emisã de ............................., 
la data de ..............................., CNP ........................................., telefon 
.............................., fax ............................, e-mail ..................................... 

 
CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI: 
Durata contractului este de ........ luni, reprezentând ..... ore de pregãtire teoreticã și ..... ore de 
pregãtire practicã; derularea contractului începe la data de ............................. . 
 
CAP. 4. VALOAREA CONTRACTULUI: 
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Valoarea totalã a contractului este de ......... lei. BENEFICIARUL va achita aceastã sumã 
reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de cãtre FURNIZOR integral, cu cel puțin douã 
zile anterior începerii cursului de formare profesionalã. BENEFICIARUL are posibilitatea de a 
achita contravaloarea serviciilor, în maxim 2(douã) tranșe, dupã cum urmeazã: 
- tranșa I, în cuantum de ...... lei, se va achita pânã la data de .......... , 
- tranșa a II-a, în cuantum de ….. lei, cu cel puþin douã zile anterior începerii cursului de formare 
profesionalã. 
Valoarea contractului, precum și modalitãþile de platã pot fi modificate ulterior, cu acordul 
Pãrților, prin acte adiționale la prezentul contract. 
 
CAP. 5. OBLIGAȚIILE PÃRȚILOR: 
A. FURNIZORUL se obligã: 
a) sã presteze serviciile de formare profesionalã, cu respectarea normelor legale și a 
metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formãrii profesionale; 
b) sã asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfãșurãrii 
activitãții de formare profesionalã; 
c) sã asigure finalizarea procesului de formare profesionalã și susținerea examenelor de 
absolvire la terminarea stagiilor de pregãtire teoreticã și practicã; 
d) sã asigure instructajul privind protecția muncii; 
e) sã nu impunã BENEFICIARULUI sã participe la alte activitãți decât cele prevãzute în 
programul de formare profesionalã; 
f) sã urmãreascã modul în care BENEFICIARUL își respectã toate îndatoririle asumate prin 
prezentul contract. 
B. BENEFICIARUL se obligã – prin prepușii sãi (salariații menționați la Cap. 2): 
a) sã achite contravaloarea serviciului de formare profesionalã în cuantumul și la termenele 
menþionate la Cap. 4 din prezentul contract; 
b) sã își asume responsabilitatea asupra datelor de identificare ale instituției pe care o reprezintã, 
oferite cãtre INCFC în vederea completãrii contractului; 
c) sã frecventeze programul de formare profesionalã pe întreaga perioadã. Înregistrarea a mai 
mult de 10 % absențe nemotivate sau 25 % absențe motivate din durata totalã a programului 
conduce la pierderea dreptului salariaților BENEFICIARULUI de a susþine examenul de 
absolvire; 
d) sã utilizeze resursele materiale, tehnice ș altele asemenea potrivit scopului și destinației 
acestora și numai în cadrul procesului de formare profesionalã, evitând degradarea, deteriorarea 
sau distrugerea acestora; 
e) sã pãstreze ordinea, curãțenia și disciplina pe parcursul frecventãrii cursurilor de formare 
profesionalã; 
f) sã respecte dispozițiile Legii nr. 319/2006 a securitãții și sãnãtãții în muncã, cu modificãrile și 
completãrile ulterioare; 
g) sã aducã la cunostința FURNIZORULUI orice modificare a datelor personale sau a altor date 
care îl privesc; 
h) se obligã ca prin acțiunile sale sã nu aducã prejudicii materiale sau de alta naturã 
FURNIZORULUI. 
 
CAP. 6. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ: 
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În cazul în care salariații BENEFICIARULUI nu pot începe programul de formare profesionalã din 
motive de forțã majorã, BENEFICIARUL nu va suporta cheltuielile efectuate de FURNIZOR în 
executarea contractului. 
În cazul în care salariații BENEFICIARULUI nu pot continua sau finaliza cursul din motive de 
forțã majorã, BENEFICIARUL va suporta doar cheltuielile efectuate de FURNIZOR în 
executarea contractului, dar nu mai puþin de 10% din valoarea contractului. 
În cazul în care BENEFICIARUL urmeazã un program de formare profesionalã organizat de 
agenþia pentru ocuparea forței de muncã sau de un angajator, responsabilitatea financiarã 
pentru programul de formare profesionalã îi revine organizatorului. 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract 
atrage rãspunderea Pãrții în culpã, cu excepția cazurilor de exonerare prevãzute de lege. 
 
CAP. 7. FORȚA MAJORÃ: 
Forþa majorã exonereazã Pãrțile de rãspundere în cazul în care aceasta este doveditã în 
condițiile legii. 
Partea care, din cauzã de forþã majorã, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința 
în scris cealaltã Parte contractantã, în termen de cel mult 5 zile de la data apariției situației de 
forțã majorã. 
 
CAP. 8. SOLUÞIONAREA LITIGIILOR: 
Pãrțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilã a 
neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executãrii contractului. 
Dacã rezolvarea pe cale amiabilã nu este posibilã, Pãrțile se pot adresa instanței de judecatã 
competente, potrivit legii. 
 
CAP. 9. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinþã al Pãrților, exprimat prin act adițional 
la prezentul contract. 
Pãrțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o duratã limitatã a contractului. 
Prezentul contract poate înceta în urmãtoarele condiții: 
a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului; 
b) prin acordul de voinþã al Pãrților; 
c) prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã intervenția unei instanțe 
judecãtorești, în cazul în care una dintre Pãrți își încalcã vreuna dintre obligațiile sale, dupã ce a 
fost avertizatã, printr-o notificare scrisã, de cãtre cealaltã Parte, cã o nouã nerespectare a 
acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 
Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
Pãrți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmeazã sã-și producã efectele. 
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între 
Pãrțile contractante. 
 
CAP. 10. CLAUZE SPECIALE: 
Cu excepția intervenției cazului de forțã majorã, în situația neparticipãrii sau nefinalizãrii 
programului de formare profesionalã, BENEFICIARUL este þinut sã achite FURNIZORULUI 
daune-interese în cuantum de 25% din valoarea totalã a contractului. 
Daunele-interese se vor reține de cãtre FURNIZOR la data restiturii sumei achitate conform Cap. 
4 din contract, urmare a cererii BENEFICIARULUI, formulatã în termen de maxim 15 zile de la 
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data prevãzutã pentru finalizarea programului de formare profesionalã. Orice depãșire a acestui 
termen atrage majorarea daunelor-interese cu 0,5%/zi de întârziere. 
Nerespectarea termenelor de platã stabilite la Cap. 4 atrage decãderea BENEFICIARULUI din 
dreptul de a participa la programul de formare profesionalã asigurat de FURNIZOR. 
CAP. 11. DISPOZIȚII FINALE: 
Eliberarea actelor în original  - atestate, adeverințe – și  a altor acte solicitate de cãtre 
BENEFICIAR, se va face numai dupã achitarea sumei prevãzute la Cap. 4.  
Prevederile prezentului contract se completeazã cu dispozițiile O.G. nr. 129/2000 privind 
formarea profesionalã a adulților, republicatã. 
Prezentul contract reprezintã acordul de voinîã al Pãrților și a fost încheiat astãzi, ............. , în 
douã exemplare cu valoare egalã, din care unul pentru FURNIZOR și unul pentru BENEFICIAR. 
 
FURNIZOR,  

           
BENEFICIAR, 

I.N.C.F.C.        
Șef Serviciu, 
Serviciul Formare                                                                                                            
 
Șef Serviciu, 
Serviciul Buget, Financiar Contabilitate 
 
Viza CFPP, 
 
Avocat, 
 

 

 


