
  
      

SWISS WEB ACADEMY 
Sibiu, Str. Școala de Înot, Nr. 18 

Tel. +40 725 593 696, +40 799 735 220 
www.swissacademy.ro, office@swissacademy.ro 

Formular de inscriere 
Nr.                    Data.   

 
 

Cursul la care doresc înscrierea copilului meu la cursul Web Design For Kids desfășurat , în perioada 
03.03.2018 – 28.04.2018. 
       
Localitate:  Sibiu, începând cu data de 03.03.2018 

 
Informații cursant/cursanți înscriși 

Nume și Prenume 
 

Vârsta 
  

  

 

Informații beneficiar/plătitor (PJ sau PF) Informații prestator servicii 
Denumire / Nume Prenume_   

 

Localitatea                                                        _Jud.     

Adresa    

Codul fiscal / CNP      

Nr Reg Com / Serie/NR CI     

Contul IBAN    

Telefon ___________________  E-mail__________________________ 

 

 

  

ASOCIATIA SWISS WEBSCHOOL 
CUI: 30526423, având sediul în Sibiu,  
Str. Școala de Înot, Nr. 18, Tel 0799735220,  
Nr  RAF 56/24.07.2012, reprezentată de dna. 
Daniela Chrzanovski, director general. 
Plata cursului se va face în contul: 
RO13BTRLRONCRT0V27986901 
deschis la Banca Transilvania, Sucursala Sibiu 
 

 
Vă rugăm să completați câmpurile cu majuscule, pentru corectitudinea completării atestatului de participare. Vă rugăm 
să completați câmpurile  E-mail și Telefon pentru o comunicare cât mai ușoară. 

 
Condiții privind înscrierea: 
Anularea unei înscrieri se face cel mai târziu cu două (2) zile lucrătoare înaintea începerii cursului la care v-ați înscris. 
Contravaloarea cursului trebuie achitată până la datele scadente; după aceste date se calculează majorări de întârziere de 0.3% 
pe zi de întârziere, care încep să curgă de drept la data scadentă debitorul fiind de drept pus în întârziere fără să mai fie 
necesară o notificare în acest sens. 
ASOCIATIA SWISS WEBSCHOOL își asumă obligația de a organiza cursul conform condițiilor prevăzute în invitație și conform 
programului menționat. În cazul anulării unui program de formare, responsabilitatea pe care și-o asumă ASOCIATIA SWISS 
WEBSCHOOL  și partenerii acesteia este de a anunța participanții cu cel puțin 4 zile înaintea începerii cursului, iar sumele 
plătite pentru serviciile de curs vor fi returnate integral sau, cu acordul dumneavoastră, vor fi considerate drept plată pentru 
un alt curs.  

 
ASOCIATIA SWISS WEBSCHOOL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în 
scopul înscrierii la cursuri de formare profesionala și eliberării de diplome, certificate de absolvire.  Datele vor fi dezvăluite 
numai terților autorizați, implicați în desfășurarea cursurilor. 
Pe viitor, datele dumneavoastră : Nume, prenume, adresa e-mail și telefon, ne permit sa vă ținem la curent cu activitatea 
noastră. În cazul în care nu doriți aceasta, bifați  □ NU 

 
Semnând acest formular, vă declarați de acord cu toate condițiile de mai sus precum și cu condițiile din contractul de pe 
verso. Înscrierea se face completând formularul si transmițându-l prin e-mail: office@swissacademy.ro.  
*Prezentul formular de înscriere împreună cu contractul de pe verso ține loc de contract între părți.     

 
Reprezentant legal / Beneficiar  
(Nume, prenume și semnătura)  ________________   Data: ___________________ 

 
 

mailto:office@swissacademy.ro


  
      

SWISS WEB ACADEMY 
Sibiu, Str. Școala de Înot, Nr. 18 

Tel. +40 725 593 696, +40 799 735 220 
www.swissacademy.ro, office@swissacademy.ro 

 
CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ 

                        
(1)  Prezentul contract se încheie între părțile semnatare ale formularului de înscriere de pe verso și constituie contract 
de adeziune, care a fost adus la cunoștința Beneficiarului mai înainte de completarea fișei de înscriere, prin completarea 
acesteia Beneficiarul consimțind întrutotul la clauzele contractuale. 
(2) În baza prezentului contract Furnizorul oferă cursuri de formare profesională în domeniul IT, web, pentru Beneficiar 
sau pentru copilul minor al Beneficiarului înscris prin completarea fișei de înscriere. În cazul copilului minor, Beneficiarul 
declară că este reprezentatul legal al acestuia și este singur răspunzător de datele completate, de aducerea copilului la sală 
în scopul frecventării cursurilor precum și de achitarea taxelor de școlarizare. 
(3) Programa cursurilor, competențele dobândite de cursant, modalitatea de examinare și de eliberare a diplomei precum 
și orice alte detalii solicitate de Beneficiar au fost aduse la cunoștința Beneficiarului înainte de înscriere, prin semnarea fișei 
de înscriere de pe verso Beneficiarul certificând faptul că a luat cunoștință de aceste informații. 
(4)   Pe parcursul derulării cursului, Beneficiarul poate fi testat periodic, prin examinări intermediare precum teste grilă cu 
privire la noțiunile teoretice și parte practică. Testările periodice intermediare vor fi anunțate din timp Beneficiarului. 
Absolvirea cursului se face prin susținerea unei examinări finale.  Beneficiarul va putea participa la examinările intermediare 
și la examinarea finală numai dacă are toate taxele achitate la zi. 
(5) Cursurile se desfășoară la locația Furnizorului, conform orarului stabilit de către acesta și cu materialele și informațiile 
puse la dispoziție de Furnizor. 
(6) Contractul se încheie pe perioada desfășurării cursului și încetează de drept la finalizarea acestora. Din motive bine 
întemeiate, părțile pot suspenda derularea contractului urmând ca acesta să se reia după suspendare. 
(7) Prețul este cel prevăzut în formularul de înscriere de pe verso și va fi achitat conform graficului de plăți stabilit.  
Beneficiarul sau copilul reprezentat de acesta poate susține testările intermediare și testarea finală doar dacă taxele sunt 
achitate la zi.  
(8) Furnizorul are următoarele drepturi și obligații: să-i fie respectate orele de curs; să încaseze prețul; să fie informat din 
timp despre orice situație în care Beneficiarul nu poate frecventa orele; să asigure toate resursele necesare formării; să 
presteze serviciile cu profesionalism și cu respectarea prevederilor legale, conform programei; orice alte drepturi și obligații 
ce-i revin prin lege și relația contractuală dintre părți. 
(9) Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații: să fie informat complet și precis cu privire la programa cursului, 
modalități de frecventare și examinare; să achite prețul; să frecventeze cursurile; să aducă la cunoștința Furnizorului orice 
informație cu privire la imposibilitatea de frecventare a cursului; să utilizeze resursele materiale potrivit scopului și destinației 
acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională răspunzând în caz de pagubă adusă Furnizorului; orice alte 
drepturi și obligații ce-i revin prin lege și relația contractuală dintre părți. 
(10) Părțile declară că sunt de bună credință și vor răspunde una față de cealaltă în condițiile legii. Forța majoră înlătură 
răspunderea părților în condițiile legii. 
(11) Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voință al ambelor părți, exprimat prin act adițional la 
contract. Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului, în condițiile stabilite de comun 
acord la data suspendării. Suspendarea se va face prin act adițional la prezentul contract, scris și semnat de părți și nu va 
avea efect cu privire la obligațiile devenite scadente între părți la data suspendării și care trebuie executate. Contractul poate 
înceta în următoarele condiții: a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului, b) prin acordul de voință al 
părților, înainte de termen, c) prin reziliere, în condițiile legii, d) prin denunțare unilaterală înainte de termen de către oricare 
dintre părți, e) alte cauze prevăzute de lege. Orice cauză de încetare va fi notificată de partea care o solicită celeilalte cu 
respectarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. 
(12) Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între 
ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de 
judecată competente, potrivit legii.  
(13) Contractul se încheie prin semnarea formularului de înscriere de pe verso și se completează cu toate datele înscrise 
în acesta, care constituie contract între părți. Contractul se încheie având la bază legislația română în materie în vigoare. 
(14) Data completării formularului de pe verso și numărul de ordine al acestuia reprezintă data și numărul contractului de 
formare profesională. 

 
 


