
CONTRACT	DE	PARTICIPARE	LA	CURSURI	

Acest	 contract	 („Contract”)	 stabilește	 termenii	 și	 condițiile	 care	 guvernează	 organizarea,	
desfășurarea	 și	 participarea	 la	 unul	 sau	mai	multe	 dintre	 cursurile	 sau	 evenimentele	 noastre	
(atât	cursurile,	cât	și	evenimentele	denumite	ın̂	continuare	“Cursul”	sau	„Cursurile”).	

Acest	Contract	este	un	acord	ın̂tre:	

• Shortcut	 Software	 S.R.L.,	 cu	 sediul	 ın̂	 Costache	 Negri	 1-5,	 et.	 7,	 București,	 cod	 de	
identiIicare	 Iiscală	 (CIF)	 RO3927592,	 număr	 de	 ın̂registrare	 ın̂	 Registrul	 Comerțului	
J40/6000/2018	("Shortcut");	și	

• Dumneavoastră,	ın̂	calitate	de	participant	la	Curs	(„Participant”).	

IZn	acest	Contract,	Participantul	și	Shortcut	vor	Ii	denumiți,	ın̂	mod	individual	“Partea”,	și	ın̂	mod	
colectiv	“Părțile”.	

Având	în	vedere	că:	

• Shortcut	 organizează	 anumite	 Cursuri	 pentru	 instruire	 și	 formare	 profesională,	 atât	 ın̂	
format	Iizic,	cât	și	ın̂	format	online;	

• Participantul		dorește	să	participe	la	un	Curs	organizat	de	Shortcut.	

Părțile	convin	următoarele:	

1. OBIECTUL	CONTRACTULUI		

1.1. Obiectul	 prezentului	 Contract	 ıl̂	 reprezintă	 prestarea	 de	 servicii	 de	 instruire	 și/sau	
formare	profesională	(„Servicii”)	prin	intermediul	Cursurilor	organizate	și	desfășurate	de	
Shortcut	 astfel	 cum	 acestea	 sunt	 descrise	 și	 detaliate	 ın̂	 Anexa	 nr.	 1	 a	 Contractului,	
precum	 și	 ın̂	 conformitate	 cu	 alte	 detalii	 comunicate	 de	 Shortcut	 prin	 intermediul	
website-ului	identiIicat	cu	adresa	de	URL	https://shortcut.io	(„Website-ul”).	

1.2. Pentru	claritate,	prestarea	serviciilor	de	către	Shortcut	 și	participarea	Participantului	la	
un	 anumit	 tip	 de	 Curs	 (la	 care	 s-a	 ın̂registrat)	 este	 reglementată	 de	 dispozițiile	
prezentului	 Contract	 ım̂preună	 cu	 dispozițiile	 cuprinse	 ın̂	 Anexa	 nr.	 1	 privind	 Cursul	
respectiv,	 precum	 și	 de	 informațiile	 furnizate	 către	 Participant	 de	 către	 Shortcut	 prin	
intermediul	 Website-ului.	 Dacă	 există	 neconcordanțe	 ın̂tre	 Contract	 și	 alte	 informații	
comunicate	de	Shortcut,	dispozițiile	acestui	Contract	vor	prevala.	

2. PARTICIPAREA	LA	CURSURI	

2.1. IZn	funcție	de	Cursul	la	care	se	ın̂scrie	Participantul,	participarea	poate	Ii	condiționată	de	
ın̂deplinirea	de	către	Participant	a	anumitor	condiții,	astfel	cum	sunt	speciIicate	ın̂	Anexa	
nr.	 1	 a	 Contractului	 (de	 exemplu,	 vârstă	 minimă,	 terminarea	 unui	 anumit	 ciclu	 școlar,	
diplomă	de	bacalaureat).	

2.2. IZn	 cazul	 ın̂	 care	 Participantul	 nu	 ın̂deplinește	 condițiile	 indicate	 ın̂	 descrierea	Cursului	
din	 Anexa	 nr.	 1,	 Participantul	 respectiv	 nu	 va	 putea	 beneIicia	 de	 serviciile	 prestate	 de	
Shortcut	și,	prin	urmare,	nu	poate	participa	la	Curs.		



2.3. Participantul	 este	 responsabil	 pentru	 analiza	 ın̂deplinirii	 condițiilor	 de	 participare	 la	
Curs	 și	 este	 obligat	 să	 furnizeze	 către	 Shortcut	 informații	 corecte	 și	 adevărate.	 Prin	
ın̂scrierea	 la	un	Curs,	Participantul	garantează	 ın̂deplinirea	condițiilor	de	participare	 la	
Cursul	respectiv.	

2.4. Dacă	ın̂scrierea	la	Curs	s-a	efectuat	pe	baza	informațiilor	eronate	sau	false	transmise	de	
Participant	 cu	 privire	 la	 ın̂deplinirea	 condițiilor	 de	 participare	 la	 Curs,	 Contractul	 va	
ın̂ceta	 ın̂	 condițiile	 art.	 8.2	 din	 Contract	 iar	 Participantul	 va	 pierde	 dreptul	 de	 a	 i	 se	
rambursa	Prețul.	

2.5. IZn	 cazul	 ın̂	 care	un	Participant	 s-a	 ın̂scris	 la	 un	Curs	deși	 nu	 ın̂deplinește	 condițiile	 de	
participare,	ın̂să,	spre	deosebire	de	situația	de	la	art.	2.4.	de	mai	sus,	Participantul	nu	a	
transmis	informații	către	Shortcut	din	care	să	reiasă	că	ar	Ii	ın̂deplinit	condițiile,	Shortcut	
poate	decide	rambursarea	Prețului	(dacă	este	cazul).	

3. PREȚURI	

3.1. Pentru	participarea	la	Curs,	Participantul	va	plăti	către	Shortcut	un	preț	(„Prețul”),	care	
reprezintă	 contravaloarea	 serviciilor	 prestate	 de	 Shortcut.	 Prețul	 Iiecărui	 Curs	 este	
indicat	ın̂	Anexa	nr.	1	din	Contract.	

3.2. Cu	excepția	cazului	ın̂	care	Părțile	stabilesc	altfel	sau	a	cazului	ın̂	care	se	speciIică	altfel	ın̂	
Anexa	 nr.	 1	 din	 Contract,	 Prețul	 va	 Ii	 plătit	 de	 Participant	 ın̂	 avans,	 la	 momentul	
ın̂registrării	la	Curs,	prin	intermediul	Website-ului.		

4. DREPTURILE	ȘI	OBLIGAȚIILE	SHORTCUT	

4.1. Shortcut	are	dreptul	sa	primească	Prețul,	integral	și	la	termenele	convenite,	ın̂	condițiile	
stabilite	prin	prezentul	Contract.	

4.2. Shortcut	este	obligată	să	furnizeze	Serviciile	către	Participant,	ın̂	condițiile	stabilite	prin	
prezentul	Contract.	

5. DREPTURILE	ȘI	OBLIGAȚIILE	PARTICIPANTULUI	

5.1. Participantul	este	obligat	să	plătească	Prețul	integral	și	la	termenele	convenite.		

5.2. Pentru	 a	 participa	 la	 Cursurile	 furnizate	 de	 Shortcut,	 Participantul	 este	 obligat	 să	
ın̂deplinească	 condițiile	 de	 participare	 astfel	 cum	 sunt	 indicate	 ın̂	 Anexa	 nr.	 1	 din	
Contract.	

5.3. Pe	 parcursul	 participării	 la	 Cursuri,	 Participantul	 trebuie	 să	 aibă	 o	 conduită	
profesionistă,	decentă	și	responsabilă,	atât	față	de	Shortcut,	cât	și	față	de	ceilalți	cursanți.	
De	 asemenea,	 Participantul	 este	 obligat	 să	 respecte	 instrucțiunile	 și	 modul	 de	
desfășurare	al	Cursului.	

6. PROPRIETATEA	INTELECTUALĂ	

6.1. IZn	 sensul	 acestui	 Contract,	 “Drepturi	 de	 Proprietate	 Intelectuală”	 ın̂seamnă	 orice	
drepturi	de	proprietate	intelectuală	(inclusiv	drepturi	conexe	 și	drepturi	de	proprietate	
industrială),	precum	și	oricare	alte	drepturi	similare	care	pot	exista	oriunde	ın̂	lume	(la	
nivel	mondial)	 și	 indiferent	 de	 forma	de	materializare	 (Iizică	 ori	 digitală),	 inclusiv	 dar	
fără	a	se	limita	la,	drepturi	patrimoniale	de	autor,	ori	drepturi	conexe	acestora,	drepturi	
sui	generis,	inclusiv	referitoare	la	baze	de	date,	drepturi	la	invenții,	drepturi	la	marcă	ori	
indicații	 geograIice,	drepturi	prevăzute	de	 legislația	desenelor	 și	modelelor	 industriale,	
drepturi	 referitoare	 la	 nume	 comerciale,	 drepturi	 referitoare	 la	 nume	 de	 domenii,	



drepturi	 referitoare	 la	 know-how,	 drepturi	 referitoare	 la	 secrete	 de	 serviciu	 și	 secrete	
comerciale.	

6.2. Participantul	 ia	 act	 de	 faptul	 că,	 prin	 intermediul	 prezentului	 Contract,	 nu	 operează	
niciun	transfer	al	Drepturilor	de	Proprietate	Intelectuală	ce	poartă	asupra	Cursurilor	 și	
materialelor	 (indiferent	 de	 formă	 și	 de	 suport)	 distribuite	 sau	 prezentate	 de	 Shortcut	
Participantului.	 Toate	 Drepturile	 de	 Proprietate	 Intelectuală	 aferente	 Cursurilor	 și	
materialelor	 (indiferent	 de	 formă	 și	 de	 suport)	 distribuite	 de	 Shortcut	 Participantului	
sunt	și	rămân	proprietatea	exclusivă	a	Shortcut.	

6.3. Participantul	 are	 dreptul	 de	 folosi	 materialele	 (indiferent	 de	 formă	 și	 de	 suport)	
distribuite	de	Shortcut	exclusiv	pe	perioada	participării	la	Curs	și	pentru	participarea	la	
Curs.	Pentru	claritate,	Participantul	nu	are	dreptul	de	a	distribui,	duplica,	modiIica	 sau	
reproduce	materialele	primite	de	la	Shortcut.	

6.4. Orice	utilizare	a	Cursurilor	 și	materialelor	(indiferent	de	formă	și	de	suport)	distribuite	
de	 Shortcut	 Participantului,	 alta	 decât	 cea	 autorizată	 ın̂	 mod	 expres	 ın̂	 Contract,	 fără	
permisiunea	 prealabilă	 scrisă	 a	 Shortcut,	 este	 strict	 interzisă.	 O	 astfel	 de	 utilizare	
neautorizată	 poate	 ın̂călca,	 de	 asemenea,	 legile	 aplicabile,	 inclusiv,	 fără	 limitare,	 legile	
privind	drepturile	de	autor	și	mărcile.		

6.5. Participantul	nu	are	dreptul	de	a	ın̂registra	Cursurile	furnizate	de	Shortcut.	

6.6. IZncălcarea	 obligațiilor	 indicate	 ın̂	 acest	 articol	 obligă	 Participantul	 la	 plata	 unei	
despăgubiri	ın̂	cuantum	de	1000	EUR.	

7. CONFIDENȚIALITATE	

7.1. Termenul	„Informații	ConXidențiale”	cuprinde	toate	informațiile,	ın̂	forma	tangibilă	sau	
intangibilă	 ın̂	 legătură	 cu	 Cursul	 organizat	 de	 Shortcut	 și	materialele	 sau	 documentele	
furnizate	de	Shortcut,	precum	și	orice	informații	furnizate	ca	urmare	a	semnării	acestui	
Contract	sau	ın̂	legătură	cu	acest	Contract.		

7.2. Participantul	nu	are	dreptul	 	de	a	utiliza	Informațiile	ConIidențiale	obținute	sau	la	care	
are	acces	ca	urmare	a	participării	la	Curs,	ın̂	alt	scop	decât	acela	prevăzut	ın̂	Contract	fără	
acordul	 scris	 al	 Shortcut.	 Pentru	 claritate,	 Participantul	 nu	 are	 dreptul	 de	 a	 divulga	
Informațiile	ConIidențiale	către	persoane	terțe. 

7.3. IZncălcarea	 obligațiilor	 indicate	 ın̂	 acest	 articol	 obligă	 Participantul	 la	 plata	 unei	
despăgubiri	ın̂	cuantum	de	1000	EUR.	

8. ÎNCETAREA	CONTRACTULUI	

8.1. Acest	Contract	ın̂cetează	prin:	

8.1.1. acordul	Părților,	consemnat	printr-un	act	scris	semnat	de	ambele	Părți	sau	prin	
comunicări	pe	e-mail;	

8.1.2. la	Iinalizarea	Cursului	organizat	de	Shortcut	la	care	a	participat	Participantul.	

8.2. Contractul	poate	Ii	reziliat	de	drept	de	către	Shortcut	pentru	neın̂deplinirea	culpabilă	a	
obligațiilor	de	către	Participant,	 ın̂	baza	unei	simple	notiIicări	scrise	transmise	de	către		
Shortcut	 Participantului,	 fără	 nicio	 altă	 formalitate	 și	 fără	 intervenția	 instanței	 de	
judecată	ın̂	cazul	ın̂	care	Participantul	ın̂calcă	una	dintre	obligațiile	prevăzute	la	art.	2,	3,	
5,	 6,	 7	 din	 acest	 Contract,	 ın̂deplinirea	 acestor	 obligații	 Iiind	 considerată	 esențială	 de	
către	Shortcut.	IZn	acest	caz,	Participantul	pierde	dreptul	de	a	i	se	rambursa	Prețul.		



8.3. IZncetarea	Contractului	ın̂	oricare	dintre	modurile	prevăzute	mai	sus	nu	va	produce	efecte	
asupra	obligațiilor	deja	scadente	ın̂tre	Părți.	

8.4. Contractul	poate	 ın̂ceta	 și	prin	exercitarea	dreptului	de	retragere	de	către	Participantul	
consumator,	ın̂	conformitate	cu	legislația	aplicabilă.		

8.4.1. IZn	temeiul	prevederilor	legale	ın̂	vigoare,	Participantul	are	dreptul	de	a	se	retrage	
din	prezentul	Contract,	 fără	 a	preciza	motivele,	 ın̂	 termen	de	14	zile,	de	 la	data	
ın̂cheierii	 Contractului	 (acceptării	 contractul	 prin	 bifarea	 căsuței	 la	 momentul	
ın̂registrării	la	Curs).	

8.4.2. Pentru	 exercitarea	 dreptului	 de	 retragere	 Participantul	 trebuie	 să	 informeze	
Shortcut	 (utilizând	 datele	 de	 contact	 din	 preambul)	 cu	 privire	 la	 decizia	 de	
retragere	din	Contract.	

8.4.3. Pentru	a	respecta	termenul-limită	de	retragere	este	suIicient	ca	Participantul	să	
trimită	 comunicarea	 privind	 exercitarea	 dreptului	 de	 retragere	 ın̂ainte	 de	
expirarea	perioadei	de	retragere.	

8.4.4. Shortcut	va	rambursa	suma	primită	de	la	Participant	nu	mai	târziu	de	14	zile	de	
la	data	la	care	este	informată	cu	privire	la	decizia	Participantul	de	a	se	retrage	din	
prezentul	Contract.		

8.4.5. Shortcut	va	efectua	această	rambursare	folosind	aceeași	modalitate	de	plată	ca	și	
cea	 folosită	 pentru	 tranzacția	 inițială,	 cu	 excepția	 cazului	 ın̂	 care	 Participantul	
este	de	acord	cu	o	altă	modalitate	de	rambursare.		

8.4.6. Excepție.	 Dreptul	 de	 retragere	 nu	 va	 mai	 putea	 Ii	 exercitat	 după	 prestarea	
integrală	 a	 Serviciilor	 și	 ın̂	 cazul	 ın̂	 care	Contractul	dă	naștere	unei	obligații	 de	
plată	pentru	Participant,	dacă	executarea	a	ın̂ceput	cu	acordul	prealabil	expres	al	
Participant	 și	după	ce	acesta	a	conIirmat	că	a	 luat	cunoștință	de	 faptul	că	 ıș̂i	va	
pierde	 dreptul	 de	 retragere	 după	 executarea	 integrală	 a	 Contractului	 de	 către	
Shortcut.	

9. FORȚA	MAJORĂ	

9.1. Orice	ım̂prejurare	care	este	imposibil	de	prevăzut	și	invincibilă,	independentă	de	voința	
Părților,	care	survine	după	data	semnării	Contractului	și	care	face	imposibilă	ın̂deplinirea	
obligațiilor	 din	 Contract	 va	 fi	 considerată	 “Forță	Majoră”	 și	 va	 exonera	 Partea	 care	 o	
invocă	de	ın̂deplinirea	respectivei	obligații.	

9.2. Partea	care	invocă	Forța	Majoră	trebuie	să	notiIice	cealaltă	Parte	ın̂	termen	de	10	(zece)	
zile	 lucrătoare	 de	 la	 data	 la	 care	 au	 survenit	 ım̂prejurările	 și	 să	 pună	 la	 dispoziție	
documentele	 care	 atestă	 Forța	 Majoră,	 eliberate	 de	 Camera	 de	 Comerț	 și	 Industrie	 ın̂	
termen	de	30	(treizeci)	de	zile	lucrătoare	de	la	acea	dată.	

9.3. IZn	 timpul	 unui	 eveniment	 de	 Forță	 Majoră	 care	 ım̂piedică	 una	 sau	 ambele	 Părți	 să-și	
efectueze	 obligațiile,	 Părțile	 sunt	 exonerate	 de	 ın̂deplinirea	 obligațiilor	 lor.	 Dacă	 Forța	
Majoră	nu	 ın̂cetează	 ın̂	 termen	de	3	 (trei)	 luni	de	 la	notiIicarea	 sa,	 oricare	dintre	Părți	
poate	denunța	Contractul.	

10. RĂSPUNDEREA	PĂRȚILOR	

10.1. Shortcut	 va	 răspunde	 numai	 prejudiciul	 direct	 cauzat	 Participantului,	 dovedit	 de	
Participant	 și	 constatat	 de	 o	 instanță	 de	 judecată	 și,	 ın̂	 orice	 situație,	 răspunderea	



maximă	 a	 Shortcut	 ın̂	 legătură	 cu	 Serviciile	 prestate	 Participantului	 este	 limitată	 la	
cuantumul	Prețului	primit	de	la	Participant.	

11. CESIUNEA	CONTRACTULUI	

11.1. Shortcut	poate	cesiona	orice	sau	toate	drepturile	sale	sau	delega	orice	și	toate	obligațiile	
sale	ın̂	conformitate	cu	acest	Contract	fără	consimțământul	Participantului.	

11.2. Participantul	 nu	 poate	 cesiona	 niciunul	 dintre	 drepturile	 sau	 obligațiile	 sale	 ın̂	
conformitate	cu	acest	Contract,	nici	ın̂	totalitate	și	nici	parțial,	fără	a	obține,	ın̂	prealabil,	
aprobarea	scrisă	din	partea	Shortcut.	

12. LEGEA	APLICABILĂ.	LITIGII	

12.1. Acest	Contract	este	guvernat	de	legea	română.	

12.2. IZn	 cazul	 oricăror	 divergențe	 cu	 privire	 la	 interpretarea	 și	 aplicarea	 acestui	 Contract,	
Părțile	vor	depune	toate	eforturile	ın̂	sensul	soluționării	acestora	pe	cale	amiabilă.		

12.3. IZn	cazul	ın̂	care	Părțile	nu	reușesc	să	ajungă	la	ın̂țelegere	amiabilă,	orice	litigiu	decurgând	
din	acest	Contract,	inclusiv	cele	referitoare	la	ın̂cheierea,	executarea	ori	desIiințarea	lui,	
se	vor	soluționa	de	către	instanțele	judecătorești	competente.		

13. DISPOZIȚII	FINALE	

13.1. Prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	ale	Participantului	se	efectuează	ın̂	conformitate	
cu	Politica	privind	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal,	disponibilă	aici.	

13.2. Participantul	 garantează	 că	 are	 capacitatea	 legală	 pentru	 ın̂deplinirea	 obligațiilor	
asumate	prin	acest	Contract,	precum	 și	 că	are	capacitate	 și	 autoritate	deplină	pentru	a	
ın̂cheia	și	executa	Contractul	și	pentru	a	exercita	toate	drepturile	și	pentru	a-și	ın̂deplini	
obligațiile	ın̂	conformitate	cu	acest	Contract.	

13.3. Punerea	 ın̂	aplicare	a	dispozițiilor	acestui	Contract	este	exclusiv	 la	discreția	Shortcut	 și	
omisiunea	 Shortcut	 de	 a	 pune	 ın̂	 aplicare	 oricare	 dintre	 dispozițiile	 Contractului	 ın̂	
anumite	 cazuri	 nu	 constituie	 o	 renunțare	 la	 dreptul	 de	 a	 aplica	 acele	 dispoziții	 ın̂	 alte	
cazuri.	

13.4. Participantul	acceptă	ın̂	mod	expres	prevederile	referitoare	la	la	limitările	de	răspundere	
(clauza	 10)	 și	 denunțare	 unilaterală	 (clauza	 8),	 suspendarea	 executării	 obligațiilor	
(clauza	9).	

https://shortcut.io/wp-content/uploads/2022/11/Nota-de-informare-participanti-la-evenimente-offline.pdf


ANEXA	1	

DESCRIEREA	CURSURILOR	SHORTCUT	

DENUMIREA	
CURSULUI

Dive	in	Jetpack	Compose

DURATĂ	 6	ore

CONDIȚII	DE	
PARTICIPARE

Experiență	Android	
Experiență	de	bază	Jetpack	Compose

DETALII	CURS Cursul	se	adresează	programatorilor	Android	cu	experiență	și	va	acoperi	o	
serie	 de	 subiecte	 avansate,	 precum:	 navigarea,	 custom	 layouts,	
performanță,	etc.		

PREȚ	CURS 50	euro	(TVA	inclus)

DETALII	PLATĂ Transfer	bancar	pe	baza	unei	proforma.

OBSERVAȚII Cursul	are	loc	pe	data	de	24	noiembrie	2022.

DENUMIREA	
CURSULUI

Dive	in	Swift	UI

DURATĂ	 6	ore

CONDIȚII	DE	
PARTICIPARE

Experiență	iOS	
Experiență	de	bază	Swift	UI

DETALII	CURS Cursul	se	adresează	programatorilor	iOS	cu	experiență	și	va	acoperi	o	serie	
de	subiecte	avansate,	precum:	navigarea,	custom	layouts,	performanță,	etc.		

PREȚ	CURS 50	euro	(TVA	inclus)

DETALII	PLATĂ Transfer	bancar	pe	baza	unei	proforma.

OBSERVAȚII Cursul	are	loc	pe	data	de	23	noiembrie	2022.


