
 
 

Nr. înreg …….........../7.05.2021 

CONTRACT DE FURNIZARE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 

Încheiat între:  

1. Organizaţia Salvați Copiii România, cu sediul în ........................................., având codul fiscal 

......................., reprezentată prin GABRIELA ALEXANDRESCU, având funcţia de Președinte 

Executiv, în calitate de furnizor al programului acreditat ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, 

SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI (FUCSI) şi  

2. Nume …………...................... Prenume .......................................................... în calitate de cursant(-

ă), la programul, ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI 

(FUCSI) , născut(-ă) la data de ............................……................……..… în localitatea 

....................................................................................................................., domiciliat(-ă) în 

localitatea................................................. str. ……….................................................................... nr. .... 

bl. … sc. ... ap. …, judeţul …………………..…, cod numeric personal 

.............................................................., legitimat cu CI/ BI seria ……. nr. ………..........., eliberat de 

......……….................................................... la data de …….....…………...........  

 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Organizația Salvați Copiii 

România şi cursant/ă cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului Educaţiei şi reglementări interne. 

 

Art. 2. Activităţile care formează obiectul prezentului contract se desfăşoară conform curriculumului 

programului ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI 

(FUCSI), program de categoria 2, durata 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, acreditat prin 

O.M. nr. 3189/07.02.2020/ Aviz CSA de modificare 7903/DGIP/CSA-8/20/09.12.2020 privind 

acreditarea programelor de formare continuă. 

 DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de formare neîntreruptă, adică 

................................................................... în modalitatea stabilită conform acreditării de către 

Organizația Salvați Copiii România, efectele juridice ale contractului producându-se din momentul 

începerii activităţilor didactice până la evaluarea finală. 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Organizației Salvați Copiii România: 

a) Să consilieze cursantul cu privire la procesul de înscriere, drepturile și obligațiile pe care 

acesta le are prin înscrierea la curs, calendarul și modul de desfășurare, tipul de recunoaștere 

oferit de absolvire și orice întrebări pe care cursantul le poate avea legat de participarea sa.  

b) Să comunice cursantului toate linkurile de acces la resursele platformei de e-learning și la 

sesiunile de online meeting, în timp util. 

c) Să formeze/şcolarizeze cursantul(-a) la programul menţionat mai sus cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

d) Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele necesare desfășurării în bune 

condiții activității de formare profesională. 

e) Prin formatorii acreditați să asigure calitatea procesului didactic, să stabilească şi să aplice 

reglementările privind evaluarea competenţelor şi absolvirea programului 



 
f) Să primească de la cursant toate documentele solicitate de Ministerul Educației pentru buna 

desfășurare a întregului proces de formare.  

g) Să mediatizeze pe toate canalele sale de comunicare capturi de ecran și detalii despre 

programul de formare acreditat, în baza acordului GDPR semnat de cursant (Anexa 1 la acest 

contract) 

h) Să solicite și să arhiveze documentele personale furnizate de cursant la momentul înscrierii 

la curs, inclusiv acord GDPR de prelucrare a datelor cu caracter personal și declarațiile pe 

proprie răspundere ale cursantului legat de participare la formarea online.  

i) Să comunice cursantului detalii despre modul de evaluare pe parcurs și evaluare finală  

j) Să elibereze cursantului Atestatul de formare continuă, iar până la tipărirea acestuia să emită 

o Adeverință de participare;  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile cursantului/ei:  

a) Să primească detaliile de conectare la platforma de e-learning 

b) Să participe la activitățile de formare conform calendarului programului și să îndeplinească 

toate sarcinile ce îi revin potrivit Planului de învăţământ.  

c) Să țină camera video pornită oricând situația o permite și să nu se opună înregistrării audio-

video a sesiunilor de formare, cu scopul raportării finale către Ministerul Educației.  

d) Să nu salveze în format tip captură de ecran sau înregistrare video activitățile de la programul 

de formare, fără a cere acordul prealabil al formatorilor.  

e) La finalizarea integrală a programului are dreptul să i se elibereze Atestatul de formare 

continuă, iar până la tipărirea acestora are dreptul să primească de la furnizorul programului, 

Adeverință de participare;  

f) Să respecte normele de etică în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare;  

g) Să respecte Regulamentul Organizatiei Salvați Copiii privind protecția copilului, disponibil aici: 

https://www.salvaticopiii.ro/cine-suntem/contact/codul-de-conduita.   

 

CONDIŢII FINALE 

Art. 6. Pentru cursantul(-a) care nu se prezintă la evaluarea finală din motive obiective, se poate face 

reprogramarea la cerere într-o altă serie de evaluare, despre care cursantul(a) va fi înştiinţat de către 

responsabilul de curs. 

Art. 7. Materialele documentare furnizate ca suport de curs constituie proprietatea intelectuală şi 

materială a Organizaţiei Salvați Copiii, iar reproducerea, difuzarea sau multiplicarea, indiferent de 

modalitate, este interzisă fără acordul Organizației Salvați Copiii. 

Art. 8. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

  

Numele şi prenumele cursantului(ei) 

Semnătura 

Organizația Salvați Copiii România  

........... 

............ 

  

https://www.salvaticopiii.ro/cine-suntem/contact/codul-de-conduita


 
ANEXA 1. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul / Subsemnata,  __________________________________, în calitate de cursant(ă) la 

programul acreditat ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A 

INTERNETULUI (FUCSI), declar următoarele: 

 

 

Declar că nu am şi nu voi emite în viitor nici o pretenţie financiară sau materială, sub nici o formă, 

faţă de Organizaţia Salvaţi Copiii sau faţă de terţi, legată de acest acord. 

Am fost informat(ă) cu privire la datele care vor fi prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului 

nr. (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea 

normelor privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestora.  

Datele pe care Organizația Salvați Copiii le prelucrează se referă la detalii personale (cum ar fi nume, 

prenume, date de contact) și realizarea de poze și înregistrări video. Scopul pentru care Organizația 

noastră prelucrează aceste date este în scop de promovare și de consemnare a activităților realizate în 

cadrul programului (pe social media, raport anual, intervenții televizate etc.).  

Declar că am fost informat(ă) cu privire la drepturile pe care le am și la posibilitatea de a fi informat(ă) 

pe mai departe cu privire la prelucrarea datelor personale transmise: 

a) dreptul de a fi informat; 

b) dreptul de acces la date;   

c) dreptul la rectificarea datelor; 

d) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 

e) dreptul la restricţionarea prelucrării datelor; 

f) dreptul de opoziție/obiecție la utilizarea datelor cu caracter personal;  

g) dreptul la portabilitatea datelor; 

h) dreptul la retragerea consimţământului. Revocarea o puteți trimite prin poștă, la adresa de la 

începutul înștiințării sau pe email, la secretariat@salvaticopiii.ro; 

i) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro); 

j) dreptul de a mă adresa Justiției. 

 

Data,                                                             Numele, prenume și semnătura,          

Întrebare Da Nu 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului 

(UE) 2016/679 și a celorlalte prevederi legale în ceea ce mă privește.  

  

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea primirii de 

informări, newsletter etc. prin email din partea Salvați Copiii România.  

  

Sunt de acord cu efectuarea și prelucrarea de înregistrări video și/sau sunet pe 

parcursul activităților de formare din cadrul cursului.  

  

mailto:secretariat@salvaticopiii.ro
http://www.dataprotection.ro/

