
	

	

CONTRACT	DE	PRESTARI	SERVICII	

Nr.	..........	din	data	..........	

 

Incheiat intre 

S.C. EDUCATUS  S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Aura Buzescu 87, Sector 2, Cod Unic de Inregistrare 

RO36716745, numar de ordine in registrul comerţului J40 /14672 /2016 , având contul 

RO31RZBR0000060019069744, deschis la Raiffeisen Bank , sucursala Decebal, reprezentata de Dna Amalia 

Sterescu, in calitate de  administrator, denumita in continuare PRESTATOR. 

şi 

……………, CNP ………. denumita in continuare BENEFICIAR. 
  

ART. 1.  -  OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta efectuarea de catre Prestator in favoarea 

Beneficiarului a unui program de instruire online/ face to face intitulat: 

 

Mastering Public Speaking & Online Business Presentations 
Leadership Self Care 
Leadership Skills 2023 
Managementul brandului tău personal pentru nivelul următor al carierei tale 
First time as a manager 
Storytelling ca instrument de vânzare 
Program Coaching 1:1 

 

ART.2. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR 

2.1. Fiecare parte contractanta se obliga sa nu divulge unei terţe parţi informaţii confidenţiale cu privire 

la acest contract, serviciile furnizate, materialul de curs prezentat pe suport hard/digital, operaţiunile sau 

afacerile celeilalte parţi, fara acceptul scris prealabil al acesteia din urma. 

 

 

2.2. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

2.2.1. PRESTATORUL se obliga a organiza sesiunile de instruire al carui inscris este Beneficiarul astfel: 

a) Ofera beneficiarului contra cost servicii de instruire online/ face to face livrate de d-na Amalia 

Sterescu; 



b) Sa presteze serviciile de  training in intervalul specificat in descrierea cursului; 

c) Sa indeplineasca serviciile de consultanta  si training cu maximum de seriozitate si profesionalism; 

d) Sa ofere in avans datele logistice pentru buna desfasurare a sesiunii online/ face to face; 

 

 

2.3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

2.3.1. BENEFICIARUL se obliga: 

a) Sa achite contravaloarea prezentului contract pana la data de ......... 

b) Sa se logheze in sesiunea online pe Zoom conform datelor furnizate de Prestator cu min 5 min. 

inainte de ora programata. Intarzierile nu vor duce la prelungirea intervalului de curs online! 

c) Sa nu utilizeze, parţial sau integral, materialele de curs şi know-how-ul cuprins in acestea fara 

acordul scris al Prestatorului; 

d) Sa asigure prezenta la curs a unui participant; 

e) Sa aduca la cunostinta prestatorului orice posibila absenta a participantului inscris deja; 

f) Toate platile achitate in avans nu se vor restitui in caz de neprezentare la sesiunea online/face to 

face programata din motive ce nu tin de Prestator. 

 

 

ART. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 

 

Valoarea totala a prezentului contract – este egala cu tipul de curs pentru care ati optat pe 

www.amaliasterescu.ro cu tariful mentionat in website in ziua inscrierii  X numarul de cursanti pentru care 

ati optat. 

 

 

ART. 4. PLATA ŞI MODALITATEA DE PLATÃ 

4.1. Beneficiarul va achita valoarea prezentului contract prin plata online prin site-ul 

www.amaliasterescu.ro, alternativ plata se poate efectua dupa primirea facturii fiscale, in prealabil datei 

de desfasurare a cursului in contul Prestatorului, RO31RZBR0000060019069744, deschis la Raiffeisen 

Bank , sucursala Decebal, Bucuresti. 

4.2. Factura fiscala se va emite in RON la cursul de schimb Eur/Ron al BNR, valabil la data emiterii. 



4.3. Neplata facturii la termenele şi in condiţiile agreate de parti nu va face posibila participarea 

cursantului la cursul programat  

ART.5. CONDITII TEHNICE CURSURI LIVRATE ONLINE 

5.1 Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru problemele tehnice izolate ce pot apare in cazul 

anumitor participanti (Conexiune internet slaba, locatie zgomotoasa, probleme locale cu PC-ul etc).  

 

 

ART. 6. DURATA, INCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract este valabil de la data semnarii sale şi pâna la executarea integrala a obligaţiilor 

contractuale. 

6.2. Prezentul contract poate fi reziliat cu acordul ambelor parţi, unilateral prin notificare prealabila cu cel 

puţin 7 zile calendaristice inainte de data de livrare a cursului sau de drept ca urmare a culpei uneia dintre 

parţi. In toate situatiile de reziliere, platile efectuate in avans de catre Beneficiar nu se vor restitui de catre 

Prestator. 

 

 

ART. 7. LITIGII 

Orice disputa intre parţi cu privire la conţinutul şi/sau inţelesul prezentului contract va fi rezolvata pe cale 

amiabila, in caz contrar va fi trimisa spre soluţionare instanţei judecatoresti competente din Bucuresti ce 

acopera inclusiv sectorul 2, acolo unde S.C. EDUCATUS  S.R.L isi are sediul social. 

 

 

 

ART. 8. FORŢA MAJORA 

Forţa majora este un eveniment extraordinar şi extern ale carui intindere şi durata nu depind de controlul 

parţii care il invoca, produs dupa semnarea prezentului contract şi care impiedica executarea obligaţiilor 

asumate de parţi conform acestuia.  

 

Forţa majora, aşa cum este definita de lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca in condiţiile 

legii, fiind necesara notificarea in scris a celeilalte parţi in termen de 5 zile de la apariţia evenimentului de 

forţa majora, urmata de un certificat emis de autoritatea competenta. 



 

 

 

ART. 9. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

9.1. Completarile şi modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile şi opozabile intre parţile 

contractante decât daca rezulta expres din actele adiţionale semnate de ambele parţi. 

9.2. Prezentul contract este guvernat de legea româna. 

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi, la data de ................ , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte. 

  

PRESTATOR                                      BENEFICIAR 

S.C. EDUCATUS  S.R.L                                                 ………………… 

prin Amalia Sterescu                                                                    

in calitate de Administrator                                                        

 

 

    


