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S.C.  SAINT  MICHELE  S.R.L. 
Cod unic fiscal R 14132257 

Nr. de înregistrare J 20 / 577 / 2001 

PUNCT DE LUCRU – CURSURI  
Hunedoara str. George Enescu 1 Bis parter  judetul Hunedoara 

Cod poştal  331056 oficiul poştal nr.1 

Tel si fax 0354408870 0354408871 
Mobil manager 0721 788037 sau  0723 934051 

www.ssm-su.ro 

vatasescu.mihail@yahoo.com  
manager@ssm-su.ro  

 
Nr.  …… din …………………… 

Exemplar nr … 

 

CONTRACT 
pentru cursul postuniversitar  

de evaluator de riscuri SSM durata de 240 ore 

varianta fara scoatere din productie 

grupa B 
model contract valabil pentru seria 3 – 2021 

incepere curs 27 06 2021 

sfarsit curs 27 08 2021 

examen de sfarsit de curs 28 08 2021 

  

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE        
         

1.1. SC SAINT MICHELE S.R.L., în calitate de organizator de cursuri postuniversitare de 

evaluator de riscuri, denumit în continuare furnizor (Organizator de curs), reprezentat prin 

dr.ing.col. (r) Vatasescu Mihail, având funcţia de manager general., cu punct de lucru CURSURI,  

în municipiul Hunedoara, str.George Enescu nr. 1 bis parter, ap. 14 , judeţul Hunedoara , 

telefon..0354 408870, fax..0354 408871., email manager@ssm-su.ro , 

vatasescu.mihail@yahoo.com  pagina web www.ssm-su.ro, CUI.RO 14132257, J20/577/2001, 

cont bancar .RO30-RNCB-0162-0198-3201-0001 deschis la BCR sucursala Hunedoara sau 

RO28-TREZ-3675-069X-XX00-1489 deschis la Trezoreria municipiului Hunedoara, , posesor al 

autorizaţiei de furnizor de formare profesională   înmatriculat la Registrul naţional al furnizorilor 

de formare profesională a adulţilor cu nr. 20/85./.10-03 2014, in parteneriat cu  Universitatea 

Politehnica Timisoara / Facultatea de Inginerie Hunedoara   

  

1.2. ……………………………… , în calitate de beneficiar de formare profesională si 

platitor de curs , denumit în continuare beneficiar 1, J…/…/…., CUI ……………….., cu 

sediul  în ……………, str. ………… nr…., judeţul …… telefon …………..,. 
1.3.  …………………………….. , CNP …………………………, în calitate de cursant   denumit 

în continuare beneficiar 2, cu domiciliul în ……………………, str. ………….. nr …. jud 

………………,email ……………..   tel ………………………. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 
2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Organizatorul de curs a activitatilor 

specificate la punctul 2.2. 

Intre Organizatorul de curs SC SAINT MICHELE SRL si formatorul de curs Facultatea de 

inginerie Hunedoara este pe rol un contract de colaborare prin care SC SAINT MICHELE SRL desfasoara 

activitatile de la punctul 2.2. pentru persoana de la punctul 1.2. si 1.3. iar formatorul de curs desfasoara 

efectiv cursurile postuniversitare de evaluator de riscuri.  

Organizatorul si Formatorul de curs sunt autorizati potrivit legislatiei in vigoare sa desfasoare 

aceste cursuri iar cursurile sunt recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii cat  si de Ministerul 

Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si daca la sfarsitul cursului, cursantul ia examenul de absolvire,  

cursantul primeste diploma de absolvire semnata de Ministerul Educatiei si Cercetarii cat  si de Ministerul 
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Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei.  

Examenul de sfarsit de curs are doua parti (partea I testare cu 5 teste tip grila, partea II prezentarea 

unei evaluari de risc intocmita de cursant). 

Examenul de absolvire este dat de cursant in prezenta unei comisii stabilite de  Facultatea de 

inginerie Hunedoara  , iar daca cursantul reuseste la examenul final de curs, Organizatorul de curs 

impreuna cu formatorul se obliga ca in maxim 12 luni  de la data sustinerii examenului sa ii elibereze  

cursantului absolvent diploma  eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii  si de Ministerul Muncii 

Solidaritatii Sociale si Familiei. 

Pana la eliberarea diplomei de absolvire  , in cel mult 30 de zile de la sustínerea examenului, 

absolventul va primi o adeverinta care tine loc de diploma  pana la eliberarea acesteia de institutiile 

amintite. 

 

2.2. Detalii privind modul in care se desfasoara acest curs: 
Organizatorul de curs asigura: 
-  publicitatea pe Internet prin intermediul site www.ssm-su.ro pentru cursurile postuniversitare de 

evaluator de risc SSM; 

- informarea persoanelor interesate despre conditiile de inscriere  si de desfasurare a cursurilor; 

- strangerea dosarelor de inscriere si depunerea acestora la secretariatul facultatii; 

- informarea candidatului (persoana de la punctul 1.2. cat si a persoanei de la 1.3.) despre rezultatul 

verificarii dosarului depus de catre persoana 1.1. la secretariatul facultatii; 

- informarea cursantului (persoana de la punctul 1.2. cat si a persoanei de la 1.3.), despre data certa 

de incepere a cursurilor si despre programul de desfasurare a cursurilor; 

- strangerea dosarelor de inscriere si depunerea acestora la secretariatul facultatii; 

- informarea candidatului (persoana de la punctul 1.2. cat si a persoanei de la 1.3.) despre rezultatul 

verificarii dosarului depus de catre persoana 1.1. la secretariatul facultatii; 

- informarea cursantului (persoana de la punctul 1.2. cat si a persoanei de la 1.3.), despre data certa 

de incepere a cursurilor si despre programul de desfasurare a cursurilor; 

- furnizarea catre fiecare cursant a programei de curs si a suportului electronic al cursului post 

universitar 

- pentru toti cursantii din grupa B , organizatorul de curs stabileste pentru fiecare cursant un tutore 

care sa realizeze pregatirea individuala de la distanta  partea aplicativa (partea teoretica cursantul o 

parcurge autodidact, urmand ca elementele teoretice pe care nu le intelege sa le detalieze cu 

tutorele) 

- organizatorul de curs pentru cursantii din grupa B, asigura suportul electronic si pune la 

dispozitia fiecarui cursant coduri de acces individualizate la modulul de evaluare on line. 

- organizatorul de curs, pe cheltuiala organizatorului, asigura asistenta tehnica si  sosftul prin care 

cursantii sub indrumarea tutorelui , vor realiza 3 evaluari de riscuri, in perioada de pregatire 

aplicativa, grupa B. , primeste un specialist in evaluari de risc care pe toata perioada de la inscriere 

pana la examen , il va indruma pe cursant in asa fel incat cursantul pana la examen sa realizeze sub 

indrumare 3 evaluari de risc din care cea mai buna din acestea devine lucrare de sfarsit de curs 

postuniversitar. 

- pentru pregatirea in varianta de la distanta (varianta B) , cursantul primeste codurile de acces la 

modulul de evaluare de pe site www.ssm-su.ro unde apoi sub indrumare (nu mai plateste nici o alta 

suma decat cea considerata  contravaloarea cursului) face cele 3 evaluari de riscuri pe baza unui 

program de pregatire care de regula se desfasoara cu ritmul de 1 ora la 2-3 zile de regula dupa 

amiaza. 

 
Activitati desfasurate de cursant 
 
Cusantul pentru desfasurarea pregatirii in varianta de la distanta trebuie sa  aiba un calculator 

conectat la internet  cu un modem de cel mutin 1 mega viteza atat la download cat si upload. 

- la data si ora stabilita de indrumator, cursantul este sunat pe mobil sau accesat pe Skipe si apoi 

urmeaza detaliile formulate de indrumator. 

- pana la ora urmatoare, cursantul trebuie sa isi faca tema de curs primita  la ora anterioara.  

- monitorizarea cursantului si asigurarea de consultanta in lamurirea problemelor solicitate de catre 

cursant; pentru aceasta cursantul poate solicita consultantului specialist pus la dispozitie de catre 

Organizatorul de curs, ori de cate ori este nevoie, lamuririle necesare legate de evaluarea de riscuri 

si de metodologia de evaluare  prezentata pe timpul orelor de curs cat si cele rezultate din studiul 

suportului de curs;  
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- cu o zi inainte de examen, cursantul este chemat la ultima pregatire fata in fata la Hunedoara, 

aceasta pregatire fiind efectuata de catre indrumator pe parcursul a 3-4 ore, cu aceasta ocazie, 

cursantul primeste ultimile date referitoare la modul de desfasurare a examenului si de sustinere a 

lucrarii de curs. 

- dupa sustinerea examenului de absolvire, daca cursantul a fost declarat absolvent al cursului 

postuniversitar de catre comisia de examen stabilita de formator, Organizatorul de curs va tine 

legatura cu cursantul pentru a sti cand trebuie sa se prezinte la secretariatul facultatii pentru a –si 

ridica certificatul de absolvire. 

- dupa sustinerea examenului de absolvire, timp de 6 luni de la data examenului, cursantul are activ 

contul pe modulul de evaluare prin care, in cazul in care are clienti care vor evaluare de risc poate 

face  gratuit 6 evaluari de riscuri prin programul de evaluare  de pe site www.ssm-su.ro .  

- in afara celor 3 evaluari de risc pregatire pentru examen+ 6 evaluari de riscuri post examen, 

cursantul absolvent are timp de 24 luni,  facilitatea de a realiza prin softul de pe site www.ssm-

su.ro  cate evaluari doreste dupa ce a sustinut examenul de absolvire , utilizand modulul de 

evaluare, platind un tarif de 40 lei + tva pentru fiecare tip de loc de munca evaluat .  

 

3. DURATA CONTRACTULUI       
      Durata contractului este calculata astfel :  

- Derularea contractului începe la data semnarii acestui contract. 

- Cursurile postuniversitare incep la data de 27 06 2021  si se termina la data de  27 08 2021 

- Examenul de sfarit de curs postuniversitar se va tine in data de 28 08 2021 

- Data la care inceteaza valabilitatea acestui contract 28 10 2021   

 

4. VALOAREA CONTRACTULUI       
  

4.1. Valoarea contractului este de 3000 lei.  Cu posibilitatea de plata in 3 rate a cate 1000 lei 

fiecare. 

4.2. Organizatorul de curs va intocmi o factura in valoare de 3000 lei/cursant. 
4.3. Cursantul sau Platitorul cursului este obligat sa achite integral contravaloarea facturii emise de 

organizatorul de curs pana cel tarziu data de 20 08 2021.  
4.4. Pentru a fi admis la curs , platitorul trebuie sa faca plata avansului si confirmarea platii de 

1000 lei din valoarea facturii de curs pana in data de 27 06 2021   

Plata transei 2 de curs, în valoare de 1000 lei, se poate face pana in data de 20.07 2021 

Plata transei 3 de curs, în valoare de 1000 lei  se poate face pana in data de 20 08 2021 

Confirmarea platii avansului   se va face de platitor, prin trimiterea op-ului vizat de banca, pe 

whatsapp la tel 0721788037, pe fax la 0354 408870 sau 0354 408871 ori pe email la manager@ssm-su.ro , 

mihaela_passca@yahoo.com sau vatasescu.mihail@yahoo.com  

Plata se va face de catre persoana de la punctul 1.2. sau 1.3. in unul din conturile specificate 
mai jos la acest punct: 

cont bancar in care se poate face plata de catre operatorii economici si persoanele fizice . 

RO30-RNCB-0162-0198-3201-0001 deschis la BCR sucursala Hunedoara  

Sau 

cont bancar in care se poate face plata de catre insttutii ublice . 

RO28-TREZ-3675-069X-XX00-1489 deschis la Trezoreria municipiului Hunedoara  

 

4.5. Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, numai cu 

acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract. 

 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
          
A. Persoana de la punctul 1.1. adica Organizatorul de curs in colaborare cu formatorul de 

curs:         
 Prin formatorul de curs, să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor 

legale şi metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale 
 să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare activităţii de 

formare profesională;  

 să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire 
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la terminarea programului de pregatire; 

 să asigure instruirea cursantului privind securitatea muncii, apararea impotriva incendiilor si 

normele de igiena individuala si colectiva ce trebuie respectate de cursant pe toata durata 

desfasurarii orelor de curs.; 

 sa permita cursantului , pe toata perioada de pregatire specificata la punctul 3 din acest contract, 

accesul gratuit la modulul de evaluare de risc ssm de pe site www.ssm-su.ro  

 sa indrume cursantul astfel incat acesta sa finalizeze pana in examen 3 evaluari de riscuri. 

 Sa indrume cursantul , pentru ca acesta sa finalizeze lucrarea de curs, lucrarea de curs fiind una 

din cele 3 evaluari facute sub indrumare. 

 să nu impună cursantului sau platitorului de curs să participe la alte activităţi decât cele 

prevăzute în programul de formare profesională; 

 

 B. Persoana de la punctul 1.2. adica cursantul se obligă: 

 a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă.in forma si conform 

programului convenit intre formatorul indrumator si fiecare cursant in parte; 

 b) să utilizeze resursele materiale, tehnice puse la ddispozitia cursantului pe www.ssm-su.ro; 

 c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare 

profesională, daca face parte din grupa de pregatire la zi; 

 d) daca face parte din grupa de pregatire la zi , să respecte normele privind securitatea si sanatatea 

in munca, apararea impotriva incendiilor si normele de igiena individuala si colectiva; aceste norme vor fi 

prelucrate la inceperea cursurilor pe fisa de instruire colectiva de catre lectorul programat in prima zi de 

curs. 

 e) daca face parte din grupa de pregatire varianta B, sa dispuna de urmatoarea dotare tehnica: 

-  un calculator cu sistem de operare Windows  

-  o conecatre la internet de cel putin 1 Mbt  

-  sa aiba instalat pe calculatorul de instruire conectat la internet, un navigator de tipul Mozila Fire 

Fox (daca nu are acest soft acesta se poate descarca de pe site www.ssm-su.ro ) si daca se poate sa 

aiba instalat SKIPE sau mesenger pentru discutie on line cursant-lector indrumator 

- sa aiba posibilitatea sa fie contactat telefonic de catre lector pe un telefon fix si de rezerva pe un 

telefon mobil 

 

C Persoana de la punctul 1.3. adica platitorul cursului , se obliga : 

a) sa achite contravaloarea cursului mentionata la punctul 4.  

b) sa asigure timpul necesar pentru ca persoana de la punctul 1.2. sa participe la cursul care face 

obiectul acestui contract. 

c) sa asigure persoanei de la punctul 1.2. datele necesare pentru ca aceasta sa poata realiza sub 

indrumare 6 evaluari de riscuri pe specificul platitorului de curs. 

- sa ii permita cursantului sa colaboreze cu conducatorii de locuri de munca pentru locurile de 

munca evaluate 

- sa permita cursantului sa se consulte cu medicul de medicina muncii, pentru ca in colaborare cu 

medicul sa treaca in evaluarile realizate sub indrumare, valori cat mai apropiate de situatia real existenta la 

locurile de munca evaluate 

- sa permita cursantului sa participe la sedinta finala organizata cu 24 ore inainte de sustinerea 

examenului  in locatia precizata de organizatorul de curs 

- sa permita cursantului sa participe la sustinerae examenului [n locatia si la data precizata de 

organizatorul de curs. 

 

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
6.1. În cazul în care persoana de la punctul  1.2. nu poate începe cursul din motive de forţă 

majoră, acesta va suporta taxa de 200 ron perceputa de organizatorul de curs drept taxa de inscriere, 

verificare si pregatire documentatie personalizata pentru curs. 

Aceasta taxa este inclusa in costul cursului dar daca din motivele amintite la acest punct cursantul 

nu mai poate urma cursul din contravaloarea cursului se retine aceasta taxa iar resul de suma diferenta 

(dintre contravaloarea cursului – taxa de inscriere de 200 ron) se restituie cursantului cu ordin de plata. 

 6.2. În cazul în care persoana de la punctul 1.2. nu poate continua sau finaliza cursul din motive 

de forţă majoră acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, potrivit 

clauzelor de la punctul 9 din acest contract. 

 6.3. Penalitati 



      

5 

   

 In cazul in care Organizatorul de curs sau Formatorul nu isi respecta obligatiile contractuale 

stipulate in acest contract, cursantul poate penaliza Organizatorul de curs cu 0,1% pe zi din contravaloarae 

cursului pentru fiecare zi de neefectuare obligatii contractuale asumate de Organizator. 

 In cazul in care Cursantul sau Platitorul nu isi respecta obligatiile contractuale stipulate in acest 

contract ( nu plateste la termenele convente plata esalonata a contravalorii cursului) , Organizatorul de curs, 

penalizeaza Platitorul cu 01 % pe zi din contravaloarea cursului pentru fiecare zi depasire termen de plata 

esalonata. 

 

7. Forţa majoră 
 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile 

legii. 

 Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în 

scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră. 

 

8. Soluţionarea litigiilor 
 Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 

neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. 

 Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată 

competente, potrivit legii. 

 

9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
 Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la 

prezentul contract. 

 Părţile pot stabilii de comun acord suspendarea pe o durată limită a contractului. 

 Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: 

 prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului; 
 prin acordul de voinţă al părţilor; 
 prin reziliere. 

 

10. Dispoziţii finale 
 Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat în trei exemplare, din 

care unul pentru furnizor, unul pentru cursant şi unul pentru platitor. 

 

Furnizor  
General manager 

SC SAINT MICHELE SRL 

Dr. ing.col. (r) .     

 

Vatasescu Mihail 

 Platitor curs  
   

 

NOTA: 
Acest contract dupa ce este completat cu toate datele, de catre cursant sau platitorul de curs: 

- se inregistreaza la platitorul de curs,  

- se semneaza si stampileaza de catre acesta  

- apoi se trimite scanat pe whatsapp la tel 0721788037, sau pe email  

vatasescu.mihail@yahoo.com sau manager@ssm-su.ro   
 

 

 

 

Avantajele acestui curs: 
- cursul se desfasoara in varianta fara scoatere din productie ( adica de acasa de la cursant) 

inclusiv examenul este online pe aplicatia zoom.. 

- fiecare cursant face pregatirea individual utilizand platforma de e-learning de pe site 

www.ssm-su.ro concomitent cu informatiile primite prin aplicatia zoom de la lectorul 

indrumator. 
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- fiecare cursant are un lector indrumator individual , iar ritmul de pregatire este dat de cat de 

mult poate face cursantul 

- pregatirea pe care o face cursantul sub indrumarea lectorului indrumator este preponderent 

aplicativa (80% din timpul cursului) fata de doar 10 % cat fac cursantii de la seria cu 

scoatere din productie. 

- orele se desfasoara de pe un calculator conectat la internet la orice ora doreste cursantul in 

intervalul 08.00-20.00. Cursantul trebuie sa aiba instalat pe calculatorul cu care se va 

conecta online cu lectorul sau indrumator, aplicatia mozila firefox  si aplicatia zoom 

versiunea free. 

- evaluarile facute de cursant sunt pe tipurile de locuri de munca existenta la platitorul de 

curs si in acest fel, platitorul de curs se alege in urma acestui curs cu 6 evaluari de risc gata 

aplicabile pe langa un cursant certificat ca evaluator de risc 

- In acest fel nu mai sunt necesare fonduri pentru cazare, deplasare, masa cursant care 

de regula pentru seria CU SCOATERE DIN PRODUCTIE totalizeaza 4 500 lei  in afra 

acontravalorii cursului.  


