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CUANTUM 

 
REGULAMENT  

organizare al cursurilor 
 

A.  Prevederi cu caracter general 
1. Pentru participarea la curs, documentația prevăzută la secțiunea ÎNSCRIERE se 

transmite prin e-mail (documente semnate și scanate) în vederea analizării și acceptării 
la curs, precum și pentru stabilirea programării și a modalității de plată. 

2. Plata se va face numai în baza facturii emise de către organizator după verificarea 
dosarului de înscriere. 

3. Pentru cursurile programate la sediul organizatorului, acesta asigură cursanților masa 
de prânz, în zilele complete de curs și gustări. 

4. Taxa NU include cazarea participanților și celelalte mese. 
5. Neprezentarea la curs, conform programării, la data și ora stabilită de către organizator, 

duce la pierderea rezervării în seria respectivă. 
6. Participanţilor la programul de instruire li se pune la dispoziţie de către organizator pe 

lângă cele menţionate mai sus, documentaţia aferentă fiecărui tip de curs, ce conţine 
următoarele secţiuni (legislaţie, prescripţii tehnice, suportul de curs) pe suport 
electronic. 

7. Înregistrarea audio-video sau prin alte mijloace a activității didactice este interzisă. 
Încălcarea acestei prevederi se pedepsește conform legii. 

8. La sfârşitul programului de instruire cursanţii vor primi adeverinţa de participare la curs 
şi se vor prezenta la ISCIR/IT ISCIR pentru depunerea documentelor în vederea 
examinării pentru obţinerea atestatului sau pentru prelungirea valabilității acestuia. 

9. Eliberarea adeverinţei de participare la curs se face prin confirmarea plăţii contravalorii 
facturii emise de organizator. 

10. Compania oferă participanţilor la curs şi consultanţă ulterioară în soluţionarea unor 
probleme punctuale legate de interpretarea prescripţiilor tehnice. 

11. În anumite perioade și în anumite locații, organizatorul  poate modifica prețul cursului, 
oferind discounturi. 

 
B. Prevederi cu caracter specific pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov-2  
1. Cursurile se organizează cu păstrarea numărului maxim de cursanți în fiecare sală de 

curs și cu respectarea regulilor de distanțare fizică conform cerinţelor legislaţiei în 
vigoare etc. 

2. Se efectuează triajul epidemiologic al personalului angajat și cursanților la începutul 
programului, de către o persoană desemnată anume în acest scop. Dacă se constată 
menținerea unei temperaturi peste 37,3° Celsius sau/și prezența de simptome 
respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, 
personalul/cursantul nu va fi primit la program. Personalul/Cursantul cu simptome 
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respiratorii, febră și cu oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute 
nu se va prezenta la lucru/cursuri și va anunța această situație conducătorului 
instituției. 

3. Pentru activitățile din sălile de curs se asigură respectarea distanțării fizice - distanța 
minimă între două persoane apropriate conform cerinţelor legislaţiei în vigoare etc. 

4. Se asigură respectarea gesturilor de barieră (purtarea obligatorie a măștii faciale în 
spațiile închise, folosirea batistei de unică folosință în caz de strănut sau tuse sau 
tuse/strănut în plica cotului). 

5. Toți cursanții și personalul vor purta mască de protecție în spațiile închise care să 
acopere nasul și gura. 

6. Cursanții, formatorii și toți ceilalți angajați ai unității au obligația de a purta corect în 
spațiile închise masca de protecție. 

7. Personalul/Cursantul care a venit în contact apropiat cu o persoană confirmată cu 
SARS-CoV-2 nu se va prezenta la serviciu/cursuri și va anunța această situație 
conducătorului instituției. 

8. Personalul/Cursantul care prezintă semne specifice cazului suspect SARS-CoV-2 în 
timp ce este la cursuri trebuie să fie izolat într-un spațiu special amenajat și să 
contacteze furnizorii de servicii de sănătate (medicul de familie sau serviciul 112, după 
caz). 

9. Organizarea programului de funcționare a grupelor aflate în procesul de formare se va 
face astfel încât să existe o decalare de începere a programului, având în vedere 
evitarea aglomerării spațiilor comune (holuri, toalete etc.). 

10.  Înainte de începerea activităților de pregătire teoretică/practică/examinare se 
realizează curățenia și dezinfecția minuțioasă a încăperii, suprafețelor, echipamentelor 
cu substanțe biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum 10 minute. 

11.  La intrarea în sălile de pregătire teoretică/practică/examinare sunt amplasate 
dispensere cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul în sală se realizează 
doar după dezinfectarea mâinilor. 

12.  Obligativitatea dezinfectării mâinilor la accesul în interiorul clădirii şi ori de câte ori este 
nevoie (înaintea intrării în sălile de curs,...,etc.) 

13.  Se asigură dezinfectarea zonelor, respectiv obiectelor expuse şi/sau a zonelor  intens 
tranzitate, aşa cum ar fi toaletele, mânerele, mâna curentă,..., etc.). 

14.  Se asigură dezinfectarea mobilierului din sălile de curs după fiecare program de 
instruire. 

15.  Se asigură aerisirea de mai multe ori pe zi a încăperilor în care se desfășoară 
cursurile. 

16.  Se suspendă activitatea de servire a mesei de prânz și a gustării.  
17.  Se asigură respectarea celorlalte prevederi ale legislației aplicabile. 

 

 


