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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII PITEŞTI 
CUI 4229466 

Bdul. Republicii Nr. 66, Pitesti, 110014, Arges 

Tel/Fax: 0348.457.560; 0248.212.260 

E-mail: scoalapopart@yahoo.com                              www.scoala-popart-pitesti.ro  

                                                               Dansuri populare Anul II, III studiu, perfecționare 

 

 
CONTRACT  DE  STUDII 

 Nr.........../........................  

 

Capitolul I: PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Art.1. Părțile:  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, cu sediul în Piteşti, bd. Republicii, 

nr. 66, jud. Argeş, tel./fax 0248.212.260, CUI 4229466, reprezentată legal de dna 

Elena Iagăr - Manager 

și  

Nume ......................................... Prenume.................................................. 

data/locul nașterii ................................................................  domiciliat (ă) în localitatea 

................................................................, județul ...................., 

str............................................., nr........., bl.............., etaj ....., ap........, telefon 

..............................., e-mail ............................... posesor al/a ................... seria ........ nr. 

..............., eliberat de .................................. la data de ......................., pregătire 

profesională .........................................., ocupația .................................., locul de 

muncă ....................................... în calitate de:  

a. ................................  

b. …………………..al elevului ................................................................... 

domiciliat în ............................................, CNP .....................................................  

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Capitolul II: OBIECTUL CONTRACTULUI   

       Art.2. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de către Școala Populară de 

Arte și Meserii Pitești de servicii educaționale și/ sau cursuri pregătitoare în domeniul 

artei, culturii, obiceiurilor și meșteșugurilor la disciplina DANS POPULAR, anul de 

studiu ..........................., în concordanță cu legislația în vigoare si a prevederilor R.O.F. 

al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Pitești. 

 Capitolul III: CADRUL LEGAL 

 Art.3. Școala Populară de Arte și Meserii Pitești funcționează și își desfășoară 

activitatea în baza OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de 

organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș. 

Capitolul IV:  DURATA CONTRACTULUI   

  Art.4. Prezentul contract este valabil pe perioada anului şcolar          

2019-2020, respectiv 15 septembrie 2020 – 15 iunie 2021.  

Art.5. Oricare dintre părţi va putea denunţa unilateral prezentul contract, cu un 

preaviz de 10 zile comunicând în scris această denunţare celeilalte părţi. După 10 zile 

mailto:scoalapopart@yahoo.com
http://www.scoala-popart-pitesti.ro/


2 

 

de la notificarea în formă scrisă, contractul încetează de drept, în acest caz nici una 

dintre părţi nu este îndreptăţită să primească despăgubiri. 

Capitolul V: VALOAREA CONTRACTULUI 

Art.6. Taxa anuală de şcolarizare pentru curs este de 199 lei, se achită în 2 

(două) tranșe respectiv tranșa 1 (minim 50% din total taxă) la momentul semnării 

contractului și tranșa 2 în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2021. Taxa de 

școlarizare nu se restituie indiferent de motivul invocat.  

Art.7. Pentru pregătire simultană a unui cursant la două sau mai multe 

discipline în cadrul instituției nu se va aplica reducere. 

Art.8. Taxa de eliberare a diplomei de absolvire, este în cuantum de 33 lei şi se 

va achita în momentul depunerii dosarului cu documentele necesare eliberării 

diplomei/atestatului de absolvire. 

Art.9. Cuantumul taxelor se poate modifica prin încheierea unui act adițional la 

prezentul contract conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș.Art.11 

 Capitolul VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.10. Drepturile Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești: 

a) să controleze modul în care cursantul respectă toate drepturile şi îndatoririle 

sale; 

b) să stabilească cuantumul taxelor anuale de studii; 

c) să verifice frecvenţa cursanţilor, cu sprijinul coordonatorului de la fiecare 

clasă; 

d) să solicite plata reparaţiei instrumentului sau înlocuirea acestuia dacă 

 se constată că defecţiunea a fost produsă de cursant cu rea intenţie; 

 e) să rezilieze contractul în situația în care nu a fost achitată taxa la termenele 

stabilite; din momentul rezilierii contractului elevul nu va mai fi primit la curs și va fi 

exmatriculat;  

f) să rezilieze contractul în situația în care cursantul nu respectă prevederile 

înscrise în acesta. 

Art.11. Obligațiile Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești: 

a) să respecte planul şi programa de predare; 

b) să efectueze activităţile didactice la nivel superior, cu personal calificat; 

c) să asigure o bază materială în continuă modernizare; 

d) să asigure modernizarea metodelor şi tehnicilor de predare; 

e) să respecte programul stabilit pentru cursuri/activităţi aplicative şi cultural 

educative; 

f) să elibereze, la absolvirea cursului, diploma/atestatul de absolvire; 

g) să elibereze fiecărui cursant legitimaţie de elev. 

Art.12. Drepturile cursantului: 

(1) a) să beneficieze de pregătire cu personal specializat; 

      b) pentru diferite sesizări cursantul se poate adresa verbal sau în scris 

managerului instituției; 

(2) Este denumit „cursant”, numai candidatul care a încheiat un contract de 

studii cu Școala Populară de Arte și Meserii Pitești și a achitat taxa de școlarizare. 

Art.13. Obligațiile cursantului: 

a) să încheie contractul de studii la începutul fiecărui an şcolar; 

b) să achite taxa de înscriere și taxa şcolară la termenele stabilite, în caz contrar 

cursantul se considera retras; 

c) să depună documentele solicitate la secretariatul şcolii la data înscrierii; 
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d) să comunice la secretariatul şcolii, în termen de 30 zile, orice modificare a 

datelor personale, inclusiv schimbarea domiciliului; 

e) să se prezinte la curs, respectând programul stabilit, în caz contrar pierde 

calitatea de cursant al şcolii fără dreptul de a i se restitui sumele achitate; 

f) să participe la diferite manifestări artistice și culturale organizate de instituție 

(festivaluri, filmari, expozitii etc.) care au drept scop promovarea Școlii Populare de 

Arte și Meserii; participarea în spectacolele altor instituţii se va efectua numai cu 

acordul conducerii Şcolii Populare de Arte și Meserii; 

g) să aibă o atitudine și un comportament corespunzător în raport cu personalul 

școlii;  

h) să nu aducă prejudicii patrimoniului şcolii, în caz contrar urmând să răspundă 

pentru daunele provocate; 

i) să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii; 

 Capitolul VII. Răspunderea contractuală 

 Art.14.  Retragerea cursantului de la frecventarea cursurilor, din motive inițiate 

de cursant, se face prin cerere scrisă depusă la secretariatul instituției. 

 Art.15. Retragerea cursantului de la frecventarea cursurilor școlii pe parcursul 

anului de studiu, din proprie inițiativă, va atrage încetarea prezentului contract fără 

restituirea sumelor achitate. 

 Art.16. Părțile semnatare își asumă răspunderea privind respectarea 

prevederilor prezentului contract. 

 Capitolul VIII. Încetarea contractului 

 Art.17. Prezentul contract încetează într-una din următoarele situaţii: 

a)  la expirarea perioadei contractului; 

b)  de la data aprobării cererii de retragere; 

c) dacă nu a fost achitată taxa de școlarizare respectiv tranșa 1 și 2 până la 

termenul stabilit în contract; 

c) prin denunțarea unilaterală de către una dintre părți, cu notificare scrisă 

făcută cu 5 zile înaintea solicitării de încetare a contractului.  

 Capitolul IX. Dispoziții finale 

Art.18. (1) Orice notificare adresată de o parte, celeilalte va fi considerată 

valabilă dacă va fi transmisă acesteia la adresa menţionată sau la adresa comunicată 

celeilalte părţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

(2) Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una din părţi dacă 

nu sunt confirmate prin modalităţile prevăzute în acest articol. 

Art. 19. Legea care guvernează raporturile juridice născute între părţi în temeiul 

prezentului contract este legea română. 

Art.20. (1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validarea 

prezentului contract rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie 

rezolvate pe cale amiabilă. 

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, acestea vor fi 

supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti. 

AVAND IN VEDERE Legislația Uniunii Europene privind Regulamentul general de 

protecție a datelor (GDPR) și termenul limită de 25 mai 2018 și protejând permanent datele 

cu caracter personal ale colaboratorilor noștri, 

Prin prezentul Act Adițional, Beneficiarul oferă Prestatorului dreptul de a prelucra datele cu 

caracter personal, având temei legal, contractual sau pe baza de consimțământului dat în 

scris sau oral. 
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Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de către 

Prestator a serviciilor aferente obiectului Contractului. 

Drepturile și obligațiile Prestatorului, în calitatea sa de Operator: 

Se obliga fata de Beneficiar sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile 

legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează: 

1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil și transparent 

fata de persoana vizata; 

2. Operatorul va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, 

ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri; 

3. Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea 

ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 

4. Operatorul va păstra datele într-o forma care să permită identificarea persoanelor vizate 

pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt 

prelucrate; 

5. Operatorul garantează ca datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură 

securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau 

ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale; 

6. Operatorul se obligă să păstreze evidentele activităților de prelucrare aflate în 

responsabilitatea sa, să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să pună la dispoziția 

acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării 

operațiunilor de prelucrare respective; 

7. Operatorul se asigură ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze datele cu 

caracter personal s-au angajat sa respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară 

adecvată de confidențialitate; 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ....................., în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

Școala Populară de Arte și Meserii Pitești                  Cursant/Părinte/Tutore 

Manager, 

    ELENA IAGĂR 

 

 

 

          Contabil șef, 

GABRIEL ION MATEI 

 

 

 Avizat juridic 

Av. Alexandru Răzvan Baciu 

 

 


