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CERERE DE ÎNSCRIERE  
 
 
 

ASOCIATIA CREDIS, persoana juridica romana, cu sediul in Bucureşti, Str Şoimuş nr 

24, Bl 2, Sc. B, Ap 24, Sector 4, Dosar 9147/4/2006 inscrisa la nr. 53 in Registrul 

asociatiilor si fundatiilor, CUI RO19092226, cont IBAN RO36 RZBR 0000 0600 0844 

4953 deschis la Raiffeisen Bank-agentia Sebastian legal reprezentata de Cristian 

LOGOFATU in calitate de Director Executiv,  denumita in continuare CREDIS 

Subsemnatul:   
Functia/ocupatia:   

Legitimat cu CI seria nr.  

CNP:  

Date contact:   

Tel:  

E-mail:    

 

 
Va solicit inscrierea in cadrul programului educational: .......................................... 
organizat de CREDIS în perioada ........................................................ 
 
Declar prin prezenta ca am luat la cunostinta de Conditiile generale de desfasuare a 
Proiectului “Start Cariera in IT”, precum si de prevederile contractului de prestări servicii 
anexat prezentei cereri si ca accept pretul de ....... RON (inclusiv TVA), pe care îl voi 
achita în conditiile contractului de prestări servicii semnat si transmis o dată cu prezenta 
cerere.  
 
 
Totodata, declar ca prezenta cerere reprezinta comanda ferma. 
 
 
 
 
Data semnării: _________      Semnătura  ______________
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr    / 

ASOCIATIA CREDIS, persoana juridica romana, cu sediul in Bucureşti, Str Şoimuş nr 24, Bl 2, Sc. B, Ap 24, Sector 4, Dosar 

9147/4/2006 inscrisa la nr. 53 in Registrul asociatiilor si fundatiilor, CUI RO19092226, cont IBAN RO36 RZBR 0000 0600 0844 4953 

deschis la Raiffeisen Bank-agentia Sebastian legal reprezentata de Cristian LOGOFATU in calitate de Director Executiv,  denumita 

in continuare CREDIS 

Si  
 
, in calitate de CURSANT 
 
Art 1. PREAMBUL 

Avand in vedere Proiectul ”Start Cariera in IT” desfasurat de 
CREDIS; 
Avand in vedere ca scopul acestui proiect este formarea si pregatirea 
studentilor la nivelul standardelor pietei de munca actuale, in vederea 
obtinerii unui loc de munca in domeniul  IT&C; 
Avand in vedere ca Proiectul presupune obtinerea unor certificari 
internationale, cursuri IT&C, formare profesionala si mentoring pentru 
cariera, posibilitatea participarii la internship-uri in companii de profil 
si posibilitatea obtinerii unui loc de munca in domeniul IT&C. 

Avand in vedere intentia CURSANTului de a urma cursurile 
mentionate in cererea de inscriere si de a beneficia de programul 
Proiectului 
 
Partile au convenit incheierea prezentului Contract, dupa cum 
urmeaza: 

Art 2.  Obiectul  si modalitati de desfasurare a contractului 
2.1 Obiectul contractului îl constituie stabilirea conditiilor în 
care CREDIS va desfăsura la sediul său serviciile educationale 
contractate si precizate în cererea de înscriere (organizarea 
programului educational) si obligatiile corelative ale 
CURSANTULUI. 
2.2   Dupa parcurgerea integrala curiculei programului 
educational si in conditiile prezentate la art.11, CURSANTul va 
putea opta pentru integrarea sa intr-un program de internship in 
cadrul unei organizatii partenere a Credis.  CURSANTul si 
organizatia partenera vor incheia un contract care sa stabileasca 
conditiile de desfasurare a programului de intership . 

Art 3. Dispozitii Generale 
3.1  CREDIS nu este răspunzător sub nici o formă dacă  
cererea de înscriere a CURSANTULUI este respinsă din motive 
precum: cererea de înscriere este incompletă, numărul de locuri 
este limitat, cursantul nu indeplinseste pre-requisiturile aferente 
programului pentru care opteaza, forta majoră. 
3.2  CREDIS îsi rezervă dreptul de a anula/ amâna 
organizarea programului educational în cazul în care numărul 
minim al persoanelor înscrise nu este de minim 8. 
3.3  În situatia mentionată la pct. 3.2., CREDIS are obligatia 
de a comunica în scris CURSANTului despre aceasta, caz în 
care acesta are optiunea sa accepte noua data de incepere a 
programului educational astfel cum a fost comunicata, fie sa 
solicite returnarea sumelor plătite în avans (dacă este cazul). 

Art 4. Durata contractului 
4.1 Contractul intră în vigoare începând cu data semnării 
de către CURSANT a cererii de înscriere si este valabil încheiat 
pentru perioada de desfăsurare a programului educational 
mentionată în cererea de înscriere. 

Art 5. Valoarea contractului. Modalitati de plată 

5.1. Pretul total al serviciilor contractate este de ron 
5.2 Plata pretului va fi efectuata integral/ in rate egale.  
 

5.3 Platile se vor efectua în baza facturii fiscale emise de CREDIS, 
prin POS la sediul CREDIS sau prin ordin de plată într contul     
RO36 RZBR 0000 0600 0844 4953 deschis la Raiffeisen Bank, 
Agentia Sebastian.  
 
a. Facturile pentru plata ratelor vor fi emise in primele 10 zile 

lucratoare ale fiecarei luni. Termenul de plata pentru facturile 
achitate prin Ordin de Plata este ziua de 15 a lunii in care au 
fost emise. 

b. Facturile fiscale vor fi comunicate CURSANTULUI prin email, la 
adresa din cererea de inscriere. Facturile fiscale aferente platii 
in rate sunt considerate acceptate de catre CURSANT la data 
emiterii, cu respectarea celor prevazute la art. 8.8.  

c. CURSANTul se obligă să achite costurile mentionate la pct. 
5.1., cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a 
programului educational. 

d.  În costurile serviciilor de instruire sunt incluse cursurile si 
serviciile mentionate in Anexa 1 – Detalierea Programului 
Educational.  

6 Răspundere contractuală 
a. Dacă CURSANTul renuntă la prestarea serviciilor contractate 

cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea programului 
educational, CREDIS este în drept a retine/ solicita cu titlu de 
daune-interese, penalizări în procent de 10% din valoarea 
totală a contractului. 

b. Daca CURSANTUL renunta la prestarea serviciilor contractate 
in timpul programului educational, atunci acesta renunta la 
toate drepturile ce reies din contract si se obliga sa plateasca o 
parte din pret, exprimata in procente, in functie de numarul de 
cursuri la care a participat, conform Anexei educationale. 
Cursantul care a achitat integral sau partial in avans pretul 
programului  si renunta ulterior, indiferent de numarul cursurilor 
la care a participat, nu mai poate cere restituirea pretului deja 
platit. 

c. Partea care nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale la 
termenele si în conditiile stabilite prin prezentul contract, 
datorează celeilalte părti majorări de întarziere de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere la plata din contravaloarea facturii, 
respectiv din contravaloarea serviciilor solicitate si neprestate, 
cuantumul acestora putând depăsi valoarea debitului. 

 

7 Drepturile CURSANTULUI 
a.  CURSANTUL are dreptul de a participa la toate activitatile 

practice incluse in curicula oficiala a cursurilor incluse in 
ANEXA 1 – Detalierea Programului Educational 

b.  CURSANTUL are dreptul de a fi programat de catre CREDIS 
la sustinerea examenelor pentru certificarile oficiale cuprinse in 
ANEXA 1 – Detalierea Programului Educational intr-un centru 
autorizat VUE. 

c. CURSANTUL are dreptul de a fi consultat asupra datei si orei 
programarii examenelor de certificare pentru certificarile oficiale 
cuprinse in ANEXA 1 – Detalierea Programului Educational. 

d.  CURSANTUL are dreptul de a nu se prezenta la un procent de 
15% din activitatile practice. 

e. CURSANTUL are dreptul de a fi anuntat cu cel putin 2 zile 
lucratoare inainte de modificarea programarilor activitatilor 
practice, in cazul in care CREDIS modifica o astfel de 
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programare unilateral. In cazul in care CURSANTUL nu poate 
participa la activitatea practica tinand cont de noua ei 
programare, aceasta absenta nu va fi contorizata la calculul 
pragului de 15% conform Art 7.4. In  cazul modificarii 
unilaterale a programarii unei activitati de catre CREDIS, 
CURSANTUL are dreptul de a alege sa participe la activitatea 
reprogramata la orice alta data si ora la care aceasta este 
programata de CREDIS pentru alte grupe de studiu, 
CURSANTUL avand la dispozitie 2 zile lucratoare pentru a-si 
anunta preferinta. 

f. CURSANTUL are dreptul de a fi inclus in programul de 
Internship desfasurat de catre CREDIS impreuna cu partenerii 
sai.  In acest sens, CURSANTUL va semna un contract de 
INTERNSHIP cu unul dintre partenerii CREDIS. In acest contract 
se vor specifica drepturile si obligatiile punctuale ale 
CURSANTULUI in relatia cu organizatia in care se desfasoara 
programul de internship.  

8 Obligatiile CURSANTULUI 

a.  În situatia în care cursantul nu mai poate să participe la curs, 
va anunta in scris CREDIS, cu maxim 5 zile inainte de 
inceperea programului educational, fiind obligat la plata sumei 
reprezentand 10% din valoarea totala a contractului. 

b.  CURSANTUL se obliga sa participe la toate activitatile practice 
programate, conform Anexei 1 – Detalierea Programului 
Educational, tinand cont de prevederile Art 7.4. 

c.  CURSANTUL se obliga sa urmareasca pe site-urile pe care 
primeste acces odata cu inscrierea, informatiile publicate pentru 
clasele si programele in care este inscris. 

d.  CURSANTUL se obliga sa respecte Regulamentul Academiei 
CREDIS, publicat la adresa de internet 
https://www.academiacredis.ro/regulament-academie  

e.  CURSANTUL declara in mod expres ca recunoaste emailul, 
acceptand acest canal de comunicare ca mijloc de informare cu 
privire la activitatile desfasurate in baza prezentului Contract. 
CURSANTUL nu va putea invoca necunoasterea sau faptul ca 
nu a fost informat cu privire la activitatile desfasurate conform 
contractului, atat timp cat aceste informatii au fost transmise 
prin email sau telefonic.  

f. CURSANTUL declara ca datele de contact din cererea de 
inscriere sunt corecte si complete si ca, in cazul in care 
informatiile furnizate de acesta sunt incorecte sau incomplete si 
din acest motiv impiedica buna desfasurare a programului 
educational, CURSANTUL se angajeaza fara echivoc/ protest 
sa plateasca intreaga contravaloare a programului educational. 

g.  CURSANTUL se obliga sa aibe o conduita civilizata, sa nu 
deranjeze desfasurarea activitatilor practice, sa dea dovada de 
respect fata de colegii de curs si de personalul CREDIS, 
instructori, helpdesk, administrativ, etc. 

h. CURSANTUL declara in mod expres ca recunoaste facturile 
transmise prin email, la adresa mentionata in cererea de 
inscriere. 

i. CURSANTUL se obliga sa achite sumele stabilite la art. 5, pana 
la data de 15 ale lunii in care a fost emisa fiecare factura. 
Cursantul intelege si este de acord ca obligatia de plata nu este 
conditionata de primirea facturii si ca lipsa acesteia nu 
constituie motiv de exonerare la plata. CURSANTUL se obliga 
sa anunte CREDIS in cazul in care nu a primit factura, obligatia 
de plata ramanand valabila conform celor prevazute in contract. 

j. CURSANTUL se obliga sa respecte obligatiile pe care si le 
asuma fata de partenerii CREDIS prin contractul de internship 
si sa despagubeasca CREDIS pentru orice pagube  suportate 
de Credis fata de partener datorate actiunilor directe ale 
cursantului. 

9 Drepturile CREDIS 
a. Drepturile de proprietate intelectuala asupra materialelor de 

instruire (teste, manuale, cursuri sintetizate, desene, fotografii, 
inregistrari audio-video) apartin autorilor, iar folosirea acestora 
in alte scopuri decat cele aratate in prezentul contract fara 
acordul ASOCIATIEI este strict interzisa, sub sanctiunea platii 
de daune interese egale cu dublul valorii contractului. 

b. CREDIS are dreptul de a modifica unilateral programarile 
activitatilor practice in cazuri exceptionale, avand obligatia de a 
anunta CURSANTUL cu 2 zile lucratoare inainte de operarea 
modificarii.  

c. CREDIS are dreptul de a incasa sumele mentionate la Articolul 
5, in termenele mentionate la Articolul 5. 

10 Obligatiile CREDIS 
a. Să presteze serviciile contractate cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului contractual asumat. 
b. Să asigure evaluarea corespunzătoare a cursantului si să 

elibereze certificate de absolvire 
c. Sa asigure programarea CURSANTULUI pentru sustinerea 

examenelor de certificare pentru certificarile oficiale cuprinse in 
ANEXA 1 – Detalierea Programului Educational intr-un centru 
VUE autorizat, la o data si ora stabilite de comun acord cu 
CURSANTUL. 

d. Sa anunte CURSANTUL prin email si/ sau telefonic asupra 
programarii la examinari, cu cel putin 15 zile inainte. 

e. Sa anunte CURSANTUL prin email si/ sau telefonic asupra 
datei si locului programarii activitatilor practice aferente 
cursurilor ce compun programul educational, cu cel putin 5 zile 
lucratoare inainte. 

f. Sa anunte programarea activitatilor practice cu o anumita 
cadenta, la acelasi invterval orar. 

g. Sa nu modifice unilateral programarea activitatilor practice 
pentru mai mult de 20% din totalul activitatilor practice 
anuntate. 

11 Programul de internship 

CURSANTul va putea opta pentru integrarea sa intr-un program de 
internship in cadrul unei organizatii partenere a Credis in cazul 
indeplinirii simultane a urmatoarellor conditii: 

a. a finalizat programul de studiu in perioada contractuala initiala 
stabilita de la data primului laborator de curs 

b. a obtinut certificarea CCNA in cel mult 3 luni de la data finalizarii 
cursului CCNA 3 conform mentiunii "passed" in gradebookul de pe 
NetAcad, platforma oficiala CISCO conform regulilor CISCO si 
Credis 

c. a obtinut un punctaj de minim 75% la testul final organizat de Credis 
privind verificare a cunostintelor CCNA  

12 Dispozitii finale 
a.  Cererea de înscriere semnată si datată de către CURSANT si 

aprobată de către CREDIS, se constituie ca parte integrantă a 
prezentului contract, completând si/sau explicitând anumite 
clauze din contract. 

b.  Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, 
în conditiile legii. 

c.  Prezentul contract se completează cu dispozitiile legale în 
vigoare si este supus jurisdictiei instantelor de la sediul 
CREDIS .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat si semnat la Bucuresti,  în 2 exemplare, din care un 
exemplar pentru CURSANT si unul pentru CREDIS, ambele având 
aceeasi valabilitate juridică, azi ............... 


