CONTRACT
de formare profesională
Nr._____ din _____________

1. Părțile contractante:
A. UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit
în continuare furnizor, cu sediul în București, Bd. Expoziției, nr. 1B, sector 1, cod 012101, telefon:
021/318.35.77,
fax:
021/318.35.66,
cod
fiscal
9081408,
cont
bancar:
IBAN:
RO06BRDE410SV93117754100, BRD-GSC SUCURSALA ACADEMIEI, reprezentat prin RECTOR , prof.
univ. dr. Costel Negricea
și
B.......…………………………………......................…, în calitate de beneficiar de formare profesională,
denumit în continuare beneficiar, identificat cu BI/CI seria ......, nr. ................................., CNP
.........................................................,
cu
domiciliul
în
.........................................,
str.
…………………………………… nr………, bl. …………, sc. ………, et. ………, ap. …………, județ/sector
………………., telefon …….……................

2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru
dobândirea de către beneficiar a competențelor și abilităților specifice ocupației/domeniului
.........................................

3. Durata contractului:
Durata contractului este de ....... ore, reprezentând ore de pregătire teoretică și practică; derularea
contractului începe la data de .................................
4. Valoarea contractului:
Valoarea totala a contractului este de ........... lei.
Beneficiarul va achita suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor integral
sau în ...... tranșe. Achitarea integrală a contravalorii serviciilor prestate de către furnizor se va face până
la data începerii cursului. În cazul plății în tranșe, prima tranșă va fi achitata până la data începerii cursului,
iar cealalaltă (celelalte) tranșă(e) până la data de ........ Valoarea contractului va fi achitată prin virament
bancar în contul IBAN RO06BRDE410SV93117754100, BRD-GSC SUCURSALA ACADEMIEI.
5. Obligațiile părților:
A. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în
materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității
de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire la
terminarea stagiilor de pregătire teoretică si practică;
d) să asigure instructajul privind protecția muncii;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare
profesionala.
B. Beneficiarul se obligă:
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a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de
10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea
dreptului beneficiarului de a susține examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și
numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea
acestora;
c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
d) să respecte normele privind protecția muncii.

6. Răspunderea contractuală
În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forță majoră, acesta nu va suporta
cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.
În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forță majoră, acesta va
suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puțin de 10% din
valoarea contractului.
7. Forța majoră
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.
Partea care, din cauză de forță majoră, nu îsi poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris
cealalta parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forță majoră.
8. Soluționarea litigiilor
Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neîntelegerilor ce
se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de judecată competente,
potrivit legii. Soluționarea litigiilor referitoare la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face
conform detaliilor din anexa la acest contract.

9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional la
prezentul contract.
Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:
a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voință al părților;
c) prin reziliere.
În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate cere
rezilierea contractului.
10. Clauze speciale
Părțile contractante pot stabili prin act adițional și alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare
legii.

11. Dispoziții finale
Prezentul contract precum și anexa care descrie modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal,
reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi ................ , în două exemplare, din care unul
pentru furnizor si unul pentru beneficiar.
Furnizor,

Beneficiar,

RECTOR,
Prof. univ. dr. Costel Negricea
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Informare privind protecția datelor cu caracter personal
Anexa la contractul de formare profesională nr. ________ din ___________________

1. Părțile contractante:
A. UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit
în continuare furnizor, cu sediul în București, Bd. Expoziției, nr. 1B, sector 1, cod 012101, telefon:
021/318.35.77,
fax:
021/318.35.66,
cod
fiscal
9081408,
cont
bancar:
IBAN:
RO06BRDE410SV93117754100, BRD-GSC SUCURSALA ACADEMIEI, reprezentat prin RECTOR , prof.
univ. dr. Costel Negricea, în calitate de Operator de date cu caracter personal derivată din calitatea de
furnizor al serviciilor care fac obiectul contractului din care face parte această anexă,
și
B.......…………………………………......................…, în calitate de beneficiar de formare profesională,
denumit în continuare Beneficiar, identificat cu BI/CI seria ......, nr. ................................., CNP
.........................................................,
cu
domiciliul
în
.........................................,
str.
…………………………………… nr………, bl. …………, sc. ………, et. ………, ap. …………, județ/sector
………………., telefon …….……................,
au stabilit de comun acord următoarele clauze care descriu modalitatea de prelucrare a datelor cu
caracter personal în acord cu normele legale în vigoare.

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.
În conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 în România,
prelucrarea datelor cu caracter personal se face sub coordonarea unui Responsabil cu protecția datelor. Orice
solicitare privind drepturile referitoare la datele cu caracter personal prelucrate, pot fi adresate prin intermediul
datelor de contact prezentate la pct. 1 sau direct, Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal,
prin intermediul adresei de email dpo@rau.ro.
3. Categoriile de persoane vizate, tipurile de date prelucrate și scopurile prelucrării.
Prelucrarea datelor personale de către Universitatea Româno-Americană vizează următoarele categorii de
persoane:
persoanele fizice care au calitatea de student, masterand doctorand, alte categorii de persoane care
desfășoară activități de cercetare științifică, activități antreprenoriale, participă la manifestări științifice,
formare continuă, formare profesională în cadrul Universității Româno-Americane.
 persoanele fizice care au calitatea de cadre didactice și cercetători;
 persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al organizațiilor cu care există, poate exista sau
este în pregătire un parteneriat privind produsele și serviciile oferite de instituția noastră.
Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior, pot fi preluate direct de la
acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind
produsele și serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe,
între reprezentanții Universității Româno-Americane și posibilii beneficiari ai activităților pe care le
desfășurăm, ori din informațiile de contact făcute publice în mod manifest de persoanele care se încadrează
în oricare din categoriile menționate mai sus. Ulterior, datele de contact pot fi suplimentate și cu alte informații
referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de reședință, adresa locului de muncă,
numere de identificare utilizate la scară națională, date privind sănătatea, precum și cu alte date cu caracter
special, în funcție de necesitățile impuse prin normele de drept comercial, și financiar sau care reglementează
activitățile desfășurate în beneficiul persoanelor ale căror date le prelucrăm.
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De asemenea, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice
vizate prin astfel de prelucrări), pot fi preluate și automat, de la cei care accesează site-urile sau serviciile
online ale Universității Româno-Americane. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza și adapta
conținutul serviciilor online, în funcție de cerințele și interesele celor ce le accesează.
În funcție de necesitățile derivate din interesele legitime sau de obligațiile legale izvorâte din relațiile de
parteneriat încheiate cu persoanele fizice vizate, tipurile de date cu caracter personal prelucrate de
Universitatea Româno-Americane, sunt:
a. Date anonime, asociate traficului web: adresă IP, date de localizare geografică, tip sistem informatic
(desktop, tabletă PC, smartphone), tip browser, module cookie. Aceste date sunt prelucrate în scopul
optimizării aplicațiilor și platformelor web puse la dispoziția angajaților, partenerilor sau beneficiarilor
serviciilor educaționale.
b. Date de identificare și contact: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, adresă
de domiciliu, adresă de reședință sau adresă folosită pentru livrare a unor produse sau servicii. Aceste
date sunt prelucrate pentru identificarea și relaționarea cu persoanele cu care pot exista, există sau
au existat relații contractuale sau reglementate prin orice altă formă validă juridic.
c. Numere de identificare națională: CNP, serie și număr act de identitate, număr permis auto, număr
pașaport sau număr de asigurare de sănătate. Aceste date sunt prelucrate doar în situația în care
există obligația legală de a colecta astfel de date și de a le pune la dispoziția Autorităților Publice care
coordonează activitățile pe care le desfășurăm (cum ar fi de exemplu, Ministerul Educației Naționale).
De asemenea, atunci când este colectat un număr de identificare națională, acesta este utilizat și
pentru identificarea unică a persoanei fizice în momentul autorizării accesului la platformele
informatice pe care va fi autorizată să le acceseze.
d. Date cu caracter special, care permit individualizarea unei persoane fizice, prin: originea rasială sau
etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date
genetice, date biometrice care permit identificarea unică a unei persoane fizice (foto, audio), date
privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, cazier judiciar. Aceste date
sunt prelucrate ca urmare a obligațiilor legale derivate din specificul activităților desfășurate, sau atunci
când ne sunt puse la dispoziție în mod voit în vederea optimizării sau personalizării unora din serviciile
furnizate persoanelor fizice.
4. Durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.
Datele colectate de la persoanele vizate sunt prelucrate în scopul asigurării, promovării și dezvoltării calității
educației, cercetării științifice și managementului academic. Aceste prelucrări sunt efectuate în temeiul art. 6
lit b), c), e) sau f) din GDPR. Durata prelucrării acestui tip de date este stabilită prin normele legale care
reglementează Educația Națională și legislația secundară specifică acesteia.
Referitor la persoanele care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al
activităților desfășurate de Universitatea Româno-Americană, prelucrăm doar datele de contact în scopul
urmăririi intereselor legitime conexe acestor activități. Aceste interese pot include și prelucrări în scopuri
statistice sau de marketing direct. Durata în care aceste date sunt procesate, va fi identică cu durata în care
Universitatea Româno-Americană are neschimbat statutul juridic din momentul preluării datelor, sau până la
exercitarea unui drept al persoanei vizate, care necesită suspendarea prelucrării sau ștergerea acestor date.
Atunci când intervine o relație de parteneriat validă juridic între Universitatea Româno-Americană și
persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adaugă și datele de identificare impuse prin
normele de drept care reglementează relația contractuală intervenită. Aceste date sunt prelucrate pe o
perioadă identică cu perioada de prescripție a obligațiilor legale asumate (de regulă această perioadă este
de 3 ani) sau cu perioada impusă prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, actele de
studii care se eliberează din carnet cu matcă/cotor păstrează în arhiva instituției de învățământ cu termen 100
de ani, sau, termenul de păstrare a dosarului de personal este de 75 de ani).
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5. Obligația de furnizare a datelor.
Pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau
contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. În lipsa acestor date, nu vom putea să
transmitem ulterior informații privind activitățile Universității Româno-Americane pentru care v-ați manifestat
la un moment dat, interesul.
În momentul în care între dvs. și Universitatea Româno-Americană intervine o relație de parteneriat
reglementată juridic, va fi necesar să ne puneți la dispoziție, suplimentar datelor de contact, datele impuse
prin normele juridice care reglementează activitățile pe care le vom desfășura în beneficiul dvs., în lipsa
acordului privind furnizarea și prelucrarea acestor date, fiindu-ne imposibil să vă furnizăm serviciile sau
produsele solicitate.
6. Interesele legitime.
Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de Universitatea RomânoAmericană privind activitățile pe care este autorizată să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar fără a
se limita doar la acestea, contactarea partenerilor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre,
transferul datelor cu caracter personal către organizațiile cu care avem încheiate relații de parteneriat atunci
când activitatea acestora necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor
și produselor noastre, monitorizarea sediilor în scopul de asigurare a securității fizice a acestora, protecția
sistemelor informatice proprii, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de
cercetare (inclusiv studii de marketing).
7. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate
Universitatea Româno-Americană se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să
asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și
de comunicații și al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva
amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității sau disponibilității
datelor, ori pot afecta funcționarea sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau
intenționat.
8. Datele puse la dispoziția terților.
Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe părți,
pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate.
Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate
de Universitatea Româno-Americană pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor
servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de plată electronică,
servicii de curierat, servicii de contabilitate, servicii educaționale, furnizori de servicii IT sau de comunicații de
date, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui
angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de Universitatea Româno-Americană să
prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de drept
intern în materie.
9. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene
Prelucrăm date împreună cu parteneri din Uniunea Europeană. Aceste date sunt prelucrate în conformitate
cu regulile stabilite prin GDPR la nivelul Uniunii Europene.
Nu transferăm date către entități în afara UE, decât în măsura în care statele respective se găsesc pe lista
țărilor considerate de U.E. ca prezentând condiții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal sau
numai cu îndeplinirea condițiilor descrise în Capitolului V din GDPR privind transferurile de date cu caracter
personal către țări terțe sau organizații internaționale.
În situația în care este necesar, transferurile de date în afara UE se fac doar în urma consimțământului acordat
de dumneavoastră, ocazie cu care vă vom informa cu privire la riscurile pe care astfel de transferuri le pot
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implica ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții
adecvate pentru entitățile din afara UE.
10. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.
Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea RomânoAmericană se obligă să asigure exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:
a. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt
preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana
fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale Universității
Româno-Americane, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), scopurile
și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția Universității Româno-Americane de a transfera date
cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru
care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile
respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate
ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
b. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu
caracter personal, au dreptul de a obține din partea Universității Româno-Americane o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective
și la informațiile enumerate în art. 10 lit. a.
c. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de
a obține de la Universitatea Româno-Americană, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu
caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate
datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete,
inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin
prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea Universității Româno-Americane ștergerea datelor
cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin
art.17 al. (1) din GDPR și nu există alte obligații legale privind prelucrarea datelor pentru care s-a solicitat
ștergerea.
d. Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de
a obține din partea Universității Româno-Americane restricționarea prelucrării datelor personale în
cazurile descrise la art.18 din GDPR.
e. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către
Universitatea Româno-Americană, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în
care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii
bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana
vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.
În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre
online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale
browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe
web.
Referitor la modulele cookie, puteți, de asemenea, prin setările pe care vi le oferă aplicația dvs. pe care
o utilizați pentru navigare pe Internet, să vizualizați aceste module, să le ștergeți, precum și să blocați
salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Țineți cont însă că, cel mai adesea, multe site-uri
web utilizează aceste module cookie pentru optimizarea conținutului site-ului accesat de dvs. în funcție
de preferințele și setările pe care le efectuați cu prilejul primei accesări a site-ului. Astfel, la următoarele
vizite, restabilirea acestor setări nu va mai fi necesară. Prin ștergerea sau blocarea modulelor cookie, ori
de câte ori revizitați un site Internet, este posibil să vi se solicite unele operațiuni de setare a modului de
afișare a conținutului. Mai multe detalii despre modulele cookie, sunt prezentate la pct. 11.
f.

Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate într-un format electronic
structurat (specific bazelor de date), utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi
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prelucrate de Universitatea Româno-Americană, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are
dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a solicita transmiterea acestor date altui operator,
fără obstacole din partea Universității Româno-Americane.
g. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate
pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, atunci când datele cu caracter personal sunt
prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6 lit a) din GDPR.
h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de
către Universitatea Româno-Americană consideră că i-au fost încălcate drepturile sale sau modul de
soluționare a solicitărilor adresate în baza acestor drepturi nu a fost în acord cu normele legale în vigoare.
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată
la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului
www.dataprotection.ro.
i. Exercitarea drepturilor enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitări prin intermediul
datelor de contact prezentate la pct. 1, sau utilizând informațiile de contact prezentate pe site-ul http://.....

Operator,

Beneficiar,

RECTOR,
Prof. univ. dr. Costel Negricea
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