TERMENI ȘI CONDIȚII SIPDODOR

Date generale
Termenii și condițiile de mai jos se referă la înscrierile și participarea la cursurile organizate
de Asociația Română de Dezbateri Oratorie și Retorică (ARDOR). Pentru a avea toate
informațiile legate de condițiile înscrierii și participării la cursurile organizate de Asociația
Română de Dezbateri Oratorie și Retorică (ARDOR), vă rugăm să citiți cu atenție cele de
mai jos.
Acreditat pentru prima dată în 2016, acest curs de formare profesională, adresat cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar, a fost reacreditat de ARDOR (Asociația Română de
Dezbateri, Oratorie și Retorică) în 2019 (OM de acreditare nr. 4482/15.07.2019). Pentru
reorganizarea și desfășurarea în sistem online, conform prevederilor OMEC 5767/15.10.2020
și ulterior OME nr. 5138/27.08.2021, cursul SIPDODOR a primit Avizul CSA nr. 7903/DGIP/
CSA-8/4/07.12.2020.
În privința cursului este aplicabil sistemul de credite transferabile, în număr de 10 (zece).
Cursul se desfășoară în mediul online, prin intermediul platformei Google Classroom.
În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugam să ne contactați la telefonul
0724.171.789.

Înscrierea la cursuri
Înscrierea poate fi realizată prin completarea online a Formularului de înscriere ce poate fi
găsit pe pagina DialogOn pentru Profesori.
Prin trimiterea acestuia, vă confirmați înscrierea la curs și astfel, vă asumați că:
- Aveți acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului
(laptop cu cameră și microfon funcționale și/sau calculator/sistem PC cu microfon și cameră
webcam funcționale)
- Veți fi disponibili pentru participarea activă la cursul de formare în perioada
comunicată. Amintim că pentru a promova cursul este necesară prezența la curs în
proporție de minim 80% ore. Absentarea de la orele de curs (în afara situațiilor de natură
medicală care pot fi dovedite) va avea drept consecință nepromovarea cursului și deci
imposibilitatea de a primi diploma de studiu la finalizarea cursului.
- Plătiți taxa de curs în termen de 5 zile lucrătoare de la înscriere.
Înainte de a vă înscrie, vă rugăm să citiți cu atenție detaliile: data de începere, durata,
frecvența, taxa de curs, actele necesare pentru dosarul de înscriere, loc de desfășurare și
număr maxim de locuri la curs.

Acte necesare

Pentru a vă putea elibera atestatul de formare continuă în urma finalizarii cursului, avem
nevoie de la dumneavoastră să ne transmiteți următorul dosar cu acte:
1. Copie după buletin
2. Copie după certificatul de naștere
3. Copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele
după căsătorie)
4. Copie după diploma de licență
5. Adeverință de încadrare eliberată de instituția de învățământ de care aparțineți.
6. Declarația prin care confirmați că aveți acces la internet și la mijloacele electronice
necesare parcurgerii programului de formare în format online. - declarația o puteți
descărca de aici.
*Dosarul se transmite scanat, înainte de începerea cursului, într-un singur document,
înformat PDF (denumit cu nume çi prenume cursant), cu subiect email "Înscriere curs
SIPDODOR", la adresa de e-mail contact@ardordebate.org

Prețul cursurilor și modalitatea de plată
Plata sumei de 280 RON se efectuează prin virament bancar în cont IBAN:
RO29RNCB0084010773330001, deschis la Banca Comercială Română (sucursala Mihai
Bravu, București) cu precizarea [Taxa curs SIPDODOR online_(dd.mm-dd.mm.yyyy perioada desfășurării cursului] . Dovada plății se transmite pe adresa de email
contact@ardordebate.org.
Locurile în cadrul cursurilor sunt limitate (max 35 de cursanți pentru cursurile online), iar
rezervarea locului se realizează doar după 1) Completarea Formularului de înscriere și 2)
recepționarea plății în contul ARDOR în termen de 5 zile lucrătoare de la înscriere. Ulterior
veți primi și factura aferentă plății efectuate.
Cursul poate fi achiziționat și prin intermediul platformei SEAP, dar plata se va face tot în
contul deschis la Banca Comercială Română (sucursala Mihai Bravu, București).

Politica de returnare a taxei de curs
Returnarea taxei de curs se poate face numai dacă retragerea (anunțarea în scris a
imposibilității de a participa la curs) este anunțată cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de
data de începere a cursului sau dacă data de începere a unui curs este amânată cu mai
mult de 31 de zile.
În cazul în care, din motive neimputabile cursantului, cursul se anulează, cursantul are două
opțiuni :

a)
Păstrează cuantumul plătit și va continua cursul cu data următoare, ignorând cursul
anulat;
b)

Cere restituirea sumei din cuantumul plătit. Nu se poate cere restituire parțială.

Nu se fac restituiri financiare pentru cursurile online în următoarele cazuri:
a)
În cazul în care retragerea se face după începerea cursului, suma aferentă taxei de
curs nu se returnează, deoarece locurile la curs sunt limitate și taxele reprezintă costurile
pentru realizarea cursurilor și a materialelor de curs;
b) dacă cererea de returnare a sumei s-a realizat mai târziu de 30 de zile de la anularea
cursului;

Obligațiile cursantului
Cursantul trebuie:
a.
să manifeste respect față de colegi, formator, personal administrativ;
b.
să fie prezent în proporție de cel puțin 80% din totalul orelor desfășurate în cadrul
cursului de formare continuă. Excepție fac cazurile medicale documentate, precum și alte
cazuri de forță majoră.
c.
să participe la evaluările periodice și la evaluarea finală;
d.
să realizeze lucrările practice și portofoliile cerute de formatori, respectând normele de
etică în redactarea acestora;
e.
să utilizeze la clasă competențele dobândite și descrise în anexa atestatului de formare
continuă;
f.
să achite contravaloarea cheltuielilor legate de curs.

Sunt interzise:
Prezența la programele de instruire în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor
halucinogene.
Împiedicarea procesului de învățământ, deranjarea orelor de curs.
Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage exmatricularea persoanelor respective de la
programele de formare profesională.

Obligațiile Asociației Române de Dezbateri Oratorie și Retorică (ARDOR)
ARDOR se obligă:
a) să asigure logistica necesară desfășurării cursului;

b) să organizeze și să realizeze cursurile conform standardelor stabilite prin metodologia de
acreditare specifică;
c) să presteze activitatea (planificare, furnizare și evaluare a formării) conform reglementărilor
în vigoare;
d) să colecteze și să protejeze datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu
standardele legale în vigoare.

Drepturile cursantului
a) să utilizeze baza materială și logistică având acces la toate serviciile legate de derularea
cursului;
b) să participe prin liberă exprimare a opiniilor la evaluarea activității.

Drepturile Asociației Române de Dezbateri Oratorie și Retorică (ARDOR)
a) de a supraveghea modul în care cursantul își respectă îndatoririle;
b) să stabilească și să aplice sistemul de evaluare a cunoștințelor necesare promovării
cursului.

Politica de confidențialitate - prelucrarea datelor cu caracter personal
Asociația Română de Dezbateri Oratorie și Retorică (ARDOR) se angajează să nu transmită
datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți.
Toate datele personale colectate prin prezentul document Termeni și condiții și prin
mijloace conexe, necesare pentru executarea acestuia, vor fi folosite strict pentru organizarea
și asigurarea desfășurarea cursului în condiții optime. Aceasta include: contactarea
cursantului, raportări, pregătirea de materiale pentru training, comunicări în grup și cu
trainerii, precum și alte potențiale scopuri conexe activităților derulării cursului. Cursantul are
dreptul de a-și accesa, actualiza, șterge, porta și a fi informat cu privire la colectarea datelor
sale personale, precum și a obține o copie a acestora, la cerere. Datele personale sunt
colectate, stocate și prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (Regulamentul
(UE) nr. 679/2016) pe care ARDOR și afiliații săi, împuterniciți conform legislației privind
protecția datelor, își asumă că le respectă.
Cursantul are dreptul de a fi informat cu privire la alte oportunități, activități, acțiuni ale Asociației,
la cererea sa. Acordul se consideră valabil exprimat prin bifarea căsuței ”DA, sunt de acord” din
rubrica Gestiunea datelor personale, inclusă în Formularul de înscriere:

Sunt de acord ca datele mele să fie stocate çi utilizate de ARDOR çi afiliații săi, inclusiv
asociațiile regionale membre, în scopuri de informare cu privire la alte proiecte, programe,
resurse, oportunități legate de activitatea Asociației. Această opțiune poate fi revocată
oricând prin trimiterea unei solicitări de dezabonare la dpo@ardordebate.org

Cursantul agreează că în timpul cursului va fi fotografiat și/sau filmat și că imaginile și
materialele video ar putea fi folosite de către organizatori pentru a documenta și promova
participarea la curs.

Precizări finale
În cazul desfășurării activității cursului în mediul online, Asociației Române de Dezbateri
Oratorie și Retorică (ARDOR) nu i se pot imputa întreruperile sau disfuncționalitățile
neanunțate ale furnizorului serviciului de Internet sau blocarea accesului la Internet din cauza
aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita buna desfășurare a
evenimentelor sau a activităților în cadrul cărora ARDOR realizează serviciile.
Prin utilizarea site-ului dialogon.ro/pentru-profesori/ sau completarea Formularului de
înscriere și participarea la cursul SIPDODOR se consideră că ați citit, înțeles și acceptat
prezentul document - Termeni și Condiții. Asociația Română de Dezbateri Oratorie și
Retorică (ARDOR) poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații,
produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest
site, fără a avea obligația de a informa în prealabil în acest sens.

