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CONTRACT
BUSINESS JUNIOR

Materiale asociate: 

CO-BJFo
rm

ula
r:

Contract
Business Circle Network srl

DataNr.

Fiecare copil trebuie să aibă semnat de către părinte sau tutore prezentul 
contract pentru a fi acceptat la workshop-urile Business Junior. 

Cap.I. PĂRȚILE CONTRACTATANTE

PRESTATOR

Societatea Business Circle Network S.R.L, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 142, jud. Constanta, 
inregistrata in Registrul comertului sub n. J13/122/2013, cod unic de inregistrare 31110968, cont RON 
RO36RNCB0296131226790001deschis la BCR.

BENEFICIAR
1. Numele de familie și prenumele                                                                           2. CNP

3. Adresă (Stradă, număr, Bl., Sc., Et., Ap.)                        Localitate                                        Județ/Sector           Cod poștal

4. Telefon                                                              5. E-mail

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul prezentului contract îl constituie predarea de către PRESTATOR către participantul înscris de 
BENEFICIAR a cursurilor de educație antreprenorială ”Business Junior”, denumite în continuare în prezentul 
contract cursuri, în schimbul plății de către BENEFICIAR PRESTATORULUI a unui onorariu stabilit în baza 
prezentului contract. Programa se va constitui în Anexa nr.1 la prezentul contract, ce face parte integrantă 
din acesta.

2. PRESTATORUL va preda opt cursuri a câte două ore, o dată pe săptămână, opt săptămâni consecutive, 
excepție făcând doar cazurile sărbătorilor legale, situație în care cu o comunicare prealabilă realizată de 
către PRESTATOR BENEFICIARULUI, pot interveni schimbări. Cursurile vor fi predate la locația și conform 
programului stabilit de PRESTATOR și comunicate BENEFICIARULUI.

Cap.III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Valoarea totală a contractului este de                                                 RON.

BENEFICIARUL va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către PRESTAOR 
integral, cu minim 3 (trei) zile înainte de începerea cursului.

Sumele vor fi platite în baza prezentului contract de formare prin transfer bancar, către Business Circle Netrwork 
SRL, contul RO36RNCB0296131226790001 deschis la BCR.

Vă rugăm să specificaţi numele cursului și numele persoanei pentru care se face înscrierea pe ordinul de plată.

Vă rugăm să specificaţi numele cursului și numele persoanei pentru care se face înscrierea pe ordinul 
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de plată.

În cazul în care doriţi să vă retrageţi de la curs, din cauza unor motive personale, se aplică următoarele reguli:

 • Daca informaţi PRESTATORUL în scris, cu cel puțin o zi înainte de începerea cursului, vă vom 
restitui suma achitată, minus o taxa administrativă de 10% din taxa achitată. 

 • În situaţii excepţionale (de exemplu boală gravă), puteţi cere restituirea integrală a taxei, dar 
trebuie să ataşaţi documente în sprijinul cererii dvs. 

 • Business Circle Network îşi rezervă dreptul de a anula orice curs dacă nu s-au înscris suficienţi 
participanţi. În aceste situaţii vă vom restitui întreaga sumă plătită în termen de 5 zile de la data comunicării 
anulării cursului. 

În cazul în care, la finalizarea cursului, BENEFICIARUL consideră că informația furnizată de PRESTATOR pe 
parcursul desfășurării programului de formare, nu a fost cea specificată în Anexa nr. 1 sau că din cauza 
metodelor de livrare a informației, aceasta nu a putut fi asimilată de către participantul la curs, BENEFICIARUL 
poate solicita returnarea integrală a sumei plătite. Pentru returnarea costului de participare trebuiesc îndeplinite 
următoarele condiții:

 • Cererea de returnare a banilor se face în scris, cu menționarea motivelor solicitării și se 
înmânează direct formatorului, până la data ultimului curs al programului. 

 • Cererea poate fi realizată doar în situația în care participantul are o prezență de 100% la 
programul de formare. 

Cap.IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A.PRESTATORUL se obligă:

 a) Să pună la dispoziția BENEFICIARULUI materialele, conceptele și informația necesară și 
caracteristică serviciului prestat;

 b) Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării 
activităţii de formare;

 c) Să asigure și să respecte confidențialitatea datelor personale ale BENEFICIARULUI și ale celor 
înscriși de acesta în programul de formare;

 d) Să anunțe cu cel puțin 3 zile înainte orice modificare apărută în desfășurarea programului;

 e) Să asigure finalizarea procesului de formare și să furnizeze cursanților certificate în termen de 
maxim 10 zile de la data finalizării cursului;

 f ) Să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de 
formare.

B. BENEFICIARUL se obligă:

 a) Să achite taxa de participare în condiţiile şi în cuantumul prevăzute la capitolul 3; 

  a) Să respecte programul informat în prealabil de către PRESTATOR;

 a) Să anunțe PRESTATORUL în cazul în care participantul înscris absentează, din motive de 
siguranță a minorului;

 a) Să însoțească minorul înscris până la intrarea în sala de curs sau să asigure ajungerea acestuia în 
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siguranță până acolo; 

 a) Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei 
acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea 
acestora;

 a) Să nu înregistreze activităţile cuprinse în serviciul de formare profesională prin orice mijloace 
tehnice audio-video;

Cap.V. SOLUȚIONAREA 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.

Cap.VI. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, 

 în două exemplare, din care unul pentru prestator şi unul pentru beneficiar.

ACORD PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PARTICIPĂRII LA PROGRAMELE BUSINESS JUNIOR

FURNIZOR: Business Circle Network s.r.l.                                                       BENEFICIAR 

Florin Diumea

1. Inteleg ca toate materialele, conceptele si 
informatiile (numite colectiv “instrumente”) prezentate 
de Business Circle Network in timpul acestui Program, 
fie verbal sau in scris, sunt proprietatea Business 
Circle Networkn si sunt protejate de dreptul de autor, 
secretul comercial si alte legi aplicabile.  Sunt la curent 
cu faptul ca Instrumentele constituie o proprietate cu 
valoare comerciala, patentata si confidentiala, ale carei 
proiectare si dezvoltare au necesitat investitia unui 
efort substantial, si o investitie de timp si bani.

2. Toate drepturile din Program si Instrumentele 
sunt rezervate in mod explicit de Business Circle 
Networkn. Sunt de acord sa nu reproduc, sa nu 
copiez sau sa multiplic in alt mod si sa nu distribui, 
sa imprumut sau sa transfer in alt mod Instrumentele 
fara permisiunea scrisa prealabila a Business Circle 
Network. Sunt de acord sa nu folosesc Instrumentele 
in orice alt mod care ar compromite caracterul 
confidential si brevetat al Instrumentelor.

3. Inteleg ca scopul este sa beneficiez de 
participarea mea la Program si ca sunt liber si incurajat 

sa folosesc orice beneficii care rezulta din participarea 
mea, atat in munca mea, cat si in interactiunile mele 
cu ceilalti. Se intelege deasemenea, ca sunt binevenit 
si incurajat sa discut acele rezultate ale Programului 
cu alte persoane, sunt de acord sa nu revand, sa nu 
reproduc si sa vand, sa nu modific si sa vand, sau sa 
reimpachetez si sa vand Instrumentele. Sunt de acord 
deasemenea, sa nu furnizez Programul sau orice parte 
din Program sau Instrumentele, fie reproduse sau 
modificate, sau orice derivat din Instrumente, verbal 
sau in alt sens, ca parte a vreunui seminar, program 
de pregatire, atelier de lucru, consultare sau alta 
activitate comerciala cu exceptia cazului in care s-a 
obtinut permisiunea scrisa prealabila a Business Circle 
Network.

4. In cazul in care parasesc cursul inainte de 
terminare, sunt de acord ca nu am nici un drept sa 
furnizez nici unei alte persoane Instrumente si orice 
alte parti ale Programului sau totalitatea acestuia 
fara permisiunea scrisa prealabila a Business Circle 
Network.
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PROGRAMA BUSINESS JUNIOR

Business Circle Network, prin programul de formare antreprenorială Business Junior, își asumă ca pe parcursul 
celor 8 săptămâni de curs, să livreze sub forma unor sesiuni interactive participanților, noțiunile descrise în 
tabelul următor. 

Încurajăm părinții să le pună participanților întrebările din coloana din dreapta a tabelului și în situația în care 
apar neclarități, să anunțe formatorul  pentru a putea relua informația cu participantul în cauză. 
Prezenta anexă reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiată astăzi,                                                               
în două exemplare, din care una pentru prestator şi unul pentru beneficiar.
Furnizor:  Business Circle Netrwork SRL, Florin Diumea                                                              Beneficiar:

# TITLU NOȚIUNI STUDIATE ÎNTREBĂRI

1 Vrei să fii 
antreprenor?

 Antreprenoriatul ca și noțiune 
generală, istorie și evoluție.

• Ce este aceea o afacere?
• Ce înseamnă să fii antreprenor?
• De ce ți-ai deschide o afacere?

2 Rucsacul cu Resurse 1.  Tipurile de resurse necesare 
dezvoltarii unei afaceri. 

2. Modalitați de gestionare a 
resurselor.

3. Importanța sustenabilității în 
acțiunile de zi cu zi.

• Ce sunt resursele?
• De ce sunt ele importante?
• Ce înseamnă sustenabilitate?
• Cum gestionăm resursele? 

3 Povestea Banilor 1. Istoria banilor, apariția și evoluția 
acestora. 

2. Monedele internaționale.
3. Fluxul banilor într-o afacere.

• Ce sunt banii și la ce ne folosesc?
• Care este diferența dintre venit și profit?
• Ce sunt costurile și care sunt formele lor?

4 Piața locurilor de 
muncă

1. Angajarea ca și proces, drepturi și 
obligații generale.

2. Responsabilitatea - definirea și 
asumarea conceptului. 

3. Factorii de influență în decizia de a 
rămâne la locul de muncă.

• Cum definești tu locul de muncă?
• Care este responsabilitatea pe care ti-o asumi 

din acest moment?
• Care sunt factorii de influență pe care îi întâl-

nești în viața de zi cu zi?

5 Am ajuns în junglă, 
porinim o afacere!

1. Definirea unei afaceri.
2. Noțiuni generale despre pornirea 

unei afaceri.
3. Nevoia, cererea și oferta.

• Ce presupune deschiderea unei afaceri?
• De ce să îmi deschid o afacere?
• Ce fel de afacere îți dorești?

6 Deciziile mele 1. Deciziile și rolul lor în deavoltarea 
afacerii. 

2. Responsabilitatea luării unei 
decizii.

3.  Gândirea pe termen lung a unei 
strategii.

4. Asumarea consecințelor deciziilor 
noastre.

• Ce sunt deciziile?
• Care a fost cea mai importantă decizie pe care 

ai luat-o până acum?
• Cum vei lua decizii de acum înainte?

7 Povestea 
investitorului

1. Investițiile în linii generale.
2. Riscurile și previziunea acestora.
3. Descoperirea lucrurilor importante 

pentru fiecare.

• Ce înseamnă să fii investitor?
• Vrei să fii investitor? De ce?
• În ce anume vrei să îți investești resursele?
• În ce situație ai vrea să investești într-o afacere?

8 Business Junior 1. Resursele.
2. Piața muncii.
3. Lumea afacerilor.
4. Investițiile

• Ce elemente din jocul Business Junior poți regă-
si în viața de zi cu zi?

• Ce elemente din jocul Business Junior poți apli-
ca de acum înainte în viața de zi cu zi?

• Care etapă a jocului îți plce cel mai mult? De ce?
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