
 
 

Curs de instruire a limbajului de programare Java „Java Academy” (Curs) 
 
■ Cursul de instruire a limbajului de programare Java „Java Academy” (în continuare „Curs”) este formă de educaţie nonformală desfăşurată 

de Î.M. Orange Moldova S.A., persoană juridică, înregistrată in Registrul de Stat al persoanelor juridice al Republicii Moldova cu IDNO (cod 
fiscal) 1003600106115, cu sediul în MD-2071, str. Alba Iulia nr. 75, mun. Chişinău, Republica Moldova („Organizator”). 

 
■ Cursul are drept scop oferirea posibilitaţii de studiere a limbajului de programare Java (în continuare „uri”) pentru persoanele selectate în 

cadrul etapei de testare.  
 
■ La curs pot aplica persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 
- abilități de înțelegere a logicii dezvoltării programelor IT 
- studii în domeniul IT sau un domeniu adiacent (Matematică, statistică, cibernetică, economie, telecomunicații, inginerie) 
- cunoașterea limbii engleze  
- la data aplicării să nu fie angajat  IT şi/sau la o companie de comunicaţii electronice 
- motivația de a se dezvolta în domeniul IT 

 
Participarea la curs este benevolă şi gratuită. 
 
Prin expedierea completarea formularului de participare sau expedierea CV-ului la adresa java.academy@orange.md, aplicantul care întrunește 
toate criteriile de selecție va fi invitat la etapa de testare, acceptând integral condiţiile de participare şi se obligă să le respecte. Patru aplicanți 
care au obținut punctajul cel mai mare în urma etapei de testare, vor deveni participanți ai Cursului.  
 
Prin expedierea completarea formularului de participare sau expedierea CV-ului la adresa java.academy@orange.md, persoana declară că 
datelor expediate sunt autentice, întruneşte condiţiile de participare şi acceptă integral şi fără rezerve condiţiile Cursului.   
 
 
 
 
 
 
■ Desfăşurarea Cursului 
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06.09.2017 – 15.09.2017 (până la ora 18:00) perioada în care aplicanţii pot expedia CV-urile la adresa java.academy@orange.md sau completa 
formularul; 
18.09.2017, ora 18:30 susținerea testului  
19.09.2017 anunțarea rezultatelor Cursului 
 
La prima etapă, Organizatorul va posta pe pagina Orange, www.orange.md anunțul despre începerea perioadei de înregistrare și va posta un 
formular de înregistrare pe www.facebook.com. 

Pentru a participa la curs aplicantul trebuie să completeze formularul de participare de pe facebook sau să expedieze CV-ul către 

java.academy@orange.md în termenul stabilit.  

La această etapă, Organizatorul, la propria discreţie şi în baza informaţiilor de care dispune, poate elimina din Curs persoanele care nu 

corespund sau pot să nu corespundă criteriilor stabilite fără a prezenta argumentarea deciziei respective. 

În cadrul celei de-a doua etape, participanţii vor susţine un test care va fi evaluat de către Organizator şi va acumula puncte. Primele patru 
persoane (câştigători) care au acumulat punctaj maxim vor putea participa la cursurile de instruire a limbajului de programare Java. În cazul 
numărului egal de puncte acumulat de mai mulţi participanţi, decizia de desemnare a câştigătorului va fi luată de Organizator la propria 
discreţie. 
 
Sistemul aplicat la evaluarea testelor este stabilit independent de Organizator. Organizatorul nu este obligat să informeze participanţii privitor la 
punctajul acumulat şi/sau să argumenteze punctajul acordat şi/sau să prezinte sistemul aplicat la evaluare.  
 
Organizatorul va anunţa public persoanele admise la curs în maximum 5 zile lucrătoare. 
 
În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la ședința oranizatorică, care va avea loc în decurs de maximum 5 zile lucrătoare de la anunțarea 
persoanelor sau refuză să prezinte ori să semneze documentele necesare, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu admite persoana la cursuri. 
 
Dreptul de a participa la cursuri nu poate fi înlocuit cu echivalentul bănesc al valorii.  
 
Cursurile vor avea loc la sediul Organizatorului şi vor începe în termen maxim de 3 zile din data anunţării câştigătorilor.  
La finalul cursurilor, participantul va primi un încris care atestă participarea la cursurile „Java Academy”. 
 
■ limitarea răspunderii 
 
Organizatorul nu răspunde pentru faptul că o persoană nu a putut participa la curs, inclusiv din cauza limitărilor tehnice sau limitărilor specifice 
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serviciilor de comunicaţii electronice, cum ar fi: încărcarea reţelei, lipsa de acoperire sau semnal slab, suspendare temporara a serviciului in 
scopuri operaţionale, cum ar fi reparaţia deranjamentelor, mentenanţă planificată sau modernizarea reţelei, PC sau telefon defectat, cartela SIM 
defectată, orice altă eroare a echipamentelor sau programelor software, etc. 
Perioada de desfăşurare a cursurilor şi condiţiile de desfăşurare, persoanele terţe care vor desfăşura cursurile, sunt stabilite independent de 
Organizator. Organizatorul nu are nici o obligaţie faţă de câştigători privitor la  timpul, locul şi condiţiile de desfăşurare a cursurilor şi nu poartă 
răspundere pentru disponibilitatea câştigătorului de a participa la cursuri în termenii şi condiţiile stabilite. 
 
Organizatorul nu poartă răspundere în cazul modificării sau anulării cursului. 
 
■ prelucrarea datelor cu caracter personal  
 
Prin participarea la curs, participantul îşi exprimă acordul că datele sale cu caracter personal, furnizate de participant sau la care Organizatorul 
obţine acces ca rezultat al participării participantului la curs, să fie prelucrate de către Organizator exclusiv în scopul desfăşurării cursului. 
 
Procesarea datelor înseamnă orice operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu utilizarea mijloacelor automatizate 
sau fără utilizarea unor astfel de mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, consultarea, utilizarea, combinarea, 
ştergerea sau distrugerea acestora. 
 
Organizatorul are dreptul să prezinte public persoanele cîştigătoare şi să anunţe public numele şi prenumele participanţilor care au câştigat. 
Câştigătorul consimte la utilizarea numelui şi prenumelui său, precum şi a pozei cu câştigătorul, în materialele de comunicare ale 
Organizatorului (reţele sociale etc.) în mod gratuit. 
 
Participanţii sunt informaţi privind dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor cu caracter personal transmise Organizatorului, prin 
depunerea unei solicitări scrise la sediul I.M. „Orange Moldova” S.A., str. Alba Iulia nr. 75, MD-2071, Chișinău, Republica Moldova.   
 
 
■ modificarea, suspendarea si anularea 
 
Organizatorul îţi rezervă dreptul de a introduce modificări şi/sau completări rezonabile în condiţiile de desfăşurare a Cursului, care vor fi făcute 
publice şi vor intra în vigoare la data publicării acestora. 
 
În circumstanţe excepţionale, Organizatorul poate suspenda şi/sau anula cursul, plasând un aviz despre acest lucru pe pagina orange.md 
şi/sau reţele sociale dacă cursul se suspendă sau se anulează.   
 
■ reclamaţii 
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Toate reclamaţiile ce ţin de curs vor fi expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia indicat în prezentul Regulament, în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la data când s-a produs evenimentul reclamat. 
 
 
 


