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CAPITOLUL I - Introducere 

Art. 1. Prezenta procedură de administrare reglementează funcționarea paginii web a 

platformei „UVT și piața muncii” și urmărește scopul de reglementare al procesului de 

elaborare, funcționare și menținere a paginii-web a platformei în rețeaua Internet. Procedura 

stabilește sarcinile, scopurile, structura și determină drepturile și obligațiile creatorilor și 

utilizatorilor săi, care asigură funcționarea paginii web https://angajabilitate.uvt.ro/.  

Art. 2. Platforma „UVT și piața muncii” este unica resursă informațională oficială a 

proiectului „Corelarea programelor de studii cu piața muncii” și a fost concepută și dezvoltată 

de Centrul de Politici Publice cu finanțare din Fondul pentru Dezvoltare Instituțională CNFIS-

FDI-2017-0241, intitulat „Program integrat de măsuri pentru corelarea ofertei educaționale a 

Universității de Vest din Timișoara cu cererile pieței muncii”. Integrarea platformei în 

procesele organizaționale ale Universității de Vest a fost finanțată prin proiectul „Corelarea 

programelor de studii cu piața muncii” (cererea de proiect nr. 1), aprobat spre finanțare în baza 

Ordinul Nr. 3514/2018 din 02 aprilie 2018 privind constituirea și utilizarea fondului pentru 

finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de 

învățământ superior de stat. 

Art. 3. Platforma „UVT și piața muncii” este gestionată de Centrul de Politici Publice al 

Universității de Vest, Timișoara, având un coordonator în persoana Dlui. Viorel Proteasa, și 

poate fi accesată în rețeaua internet la adresa https://angajabilitate.uvt.ro/. 

CAPITOLUL al II-lea - Sarcini și scopuri 

Art. 4. Platforma „UVT și piața muncii” este un proiect al Universității de Vest din Timișoara 

privind monitorizarea angajabilității absolvenților Universității de Vest din Timișoara. 

Platforma  este concepută să ofere statistici accesibile, explicate, dând utilizatorilor posibilitatea 

de a stabili prin filtre populațiile pentru care sunt calculate statisticile. La momentul dării în 

funcțiune, platforma calculează indicatori grupați în următoarele clase: (1) inserția (2) dispersia 

ocupațională (3) venit (4) sectoare economice (5) dimensiunea angajatorului (6) fluxuri studii-

angajare. Indicatorii pot fi extinși sau modificați, în funcție de necesități și de posibilitățile de 

implementare. 

Art. 5. Datele pentru indicatorii de angajabilitate a absolvenților Universității de Vest din 

Timișoara nu sunt prezentate la nivel individual, ci sunt agregate la nivelul universității sau în 

funcție de filtrele selectate de utilizatori (facultate, ciclu de învățământ, program de studii și/sau 

promoție). Astfel utilizatorii platformei nu au acces la baza de date ce conține date cu caracter 

personal, ci obțin direct statistici, grafice și tabele de prezentare a rezultatelor agregate. 

https://angajabilitate.uvt.ro/
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Art. 6. Prin intermediul platformei, se asigură utilizatorului accesul la statistici de 

monitorizarea angajabilității absolvenților Universității de Vest din Timișoara, cu scopul de a 

oferi suport în activități legate de:  

 Administrarea programelor de studii și a facultăților: acreditare, raportare etc.;

 Creșterea calității ofertei educaționale: definirea ocupațiilor care reprezintă opțiunile

de angajare ale absolvenților, ajustare conținut discipline, planuri de învățământ care

iau în considerare date relevante pentru piața muncii, evaluarea studiilor universitare

din diferite perspective ș.a.;

Art. 7. Statisticile descriptive și graficele sunt prezentate doar pentru selecții care includ 

unități de agregare de cinci sau mai mulți subiecți sau nivele de agregare superioare (de 

exemplu, clase ocupaționale în loc de cod occupational - COR sau intervale de venit în loc de 

venit). 

Art. 8. Toate serviciile oferite pe platformă sunt supuse Termenilor și condițiilor de utilizare. 

Prestarea serviciilor este gratuită, conform condițiilor de mai jos. Mai multe informații cu 

privire la platformă, precum și la funcționarea și funcționalitatea ei, se regăsesc în Metodologie 

– document ce poate fi accesat online.

CAPITOLUL al III-lea - Regimul datelor utilizate pentru calculul 

indicatorilor 

Art. 9. Platforma este construită prin împerecherea unor baze de date ce conțin (1) date de 

parcurs educațional al absolvenților Universității de Vest din Timișoara (baza de date UMS) și 

(2) date despre situația lor pe piața muncii (baza de date ReviSal). Platforma utilizează, prin 

urmare, în exclusivitate datele UMS și ReviSal, plus bazele de date adiacente, nu și datele 

colectate de la utilizatori. 

Baza de  date UMS conține: (1) date de identificare, (2) date de parcurs educațional pre-

universitar și (3) date de parcurs educational universitar ale studenților UVT. UMS conține date 

referitoare la statusul universitar actual al studenților UVT.  

Art. 10. ReviSal este cea mai cuprinzătoare bază de date cu angajații organizațiilor care 

operează pe teritoriul României, înlocuind, începând cu data de 1 ianuarie 2011, carnetele de 

muncă. ReviSal conține date referitoare la: tip contract CIM, anul / data începerii CIM, durata 

CIM, cod COR al ocupării, intervalul de venit brut lunar (opţional, pe o scală de intervale, la 

cea mai recentă actualizare), cod CAEN angajator, număr de angajaţi ai angajatorului la data 

angajării titularului de CIM. În vederea funcționării prezentei platforme, au fost solicitate 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș exporturi referitoare la atributele contractelor de 

muncă ale absolvenților UVT, solicitare căreia ITM Timiș i-a dat curs. 
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Art. 11. A treia categorie de date completează categoriile anterioare și au fost obținute prin 

descărcare din surse publice online. Arhitectura întregului proces de conectare este prezentată 

în secțiunea Metodologie a platformei. 

Art. 12. Cele trei categorii de date utilizate sunt actualizate periodic, de câte ori este necesar și 

posibil, de către administratorul platformei, desemnat prin decizie a coordonatorul proiectului. 

Administratorul semnează în prealabil un acord de confidențialitate și implementează 

protocoalele standard de securitate informatică.  

Art. 13. Pentru actualizarea datelor, administratorul va implementa, cu suportul personalului 

specializat și cu respectarea normelor stabilite în acest Regulament, automatizări ale procesării 

și încărcării a datelor, în limita legii și a deciziilor persoanelor cu responsabilități în protejarea 

datelor cu caracter personal.  

Art. 14. Indicatorii sunt actualizați când se stabilește oportunitatea, în aceleași condiții ca cele 

specificate anterior. Indicatorii, precum și bazele de tale, vor respecta măsurile de 

confidențialitate, așa cum se specifică mai jos. 

CAPITOLUL al IV-lea - Informații privind confidențialitatea 

Art. 15. Platforma asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise, preluate 

și stocate, precum și a datelor solicitate utilizatorilor la înregistrare.  

Art. 16. Platforma este concepută pentru a respecta drepturile conferite de Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Art. 17. În plus, conform prevederilor menționate mai sus, platforma se obligă să administreze 

în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate la Art. 6, datele personale 

furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș și de către utilizatorii platformei.  

CAPITOLUL al V-lea - Informații privind încărcarea datelor1 pe 

platformă, stocarea și protejarea acestora 

Art. 18. Platforma este compusă din (1) algoritmi informatici și (2) baza de date asociate. 

Încărcarea datelor pe platformă se realizează de către un administrator al platformei, desemnat 

de către coordonatorul de proiect, periodic de câte ori apare necesitatea sau oportunitatea. 

Încărcarea se poate face manual sau automatizat. 

1 Această secțiunea se referă exclusiv la datele utilizate pentru calcularea indicatorilor. 
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Art. 19. Platforma nu oferă acces direct la date cu caracter personal. Afișările standard nu conțin 

date cu caracter personal, ci: 

 agregări la nivel de sub-populații de cel puțin cinci persoane sau

 afișări ale unor variabile care reprezintă un nivel superior de agregare ex: diagrama

Sankey asociată indicatorului dispersie prezintă subpopulații mai mici de cinci

persoane, dar încadrate în clase ocupaționale (patru cifre cod COR), în timp ce baza de

date asociată platformei conține un nivel mult mai granular de informație: ocupația,

codificată la nivel de șase cifre cod COR.

Art. 20. Prin aceste procedee se urmărește protejarea identității persoanelor ale căror date sunt 

prelucrate. 

Art. 21. Algoritmii de prelucrare a datelor în vederea calculării valorilor indicatorilor și a 

afișării acestora, însoțită de ilustrări, au fost realizați de către echipe de experți în etapele de 

dezvoltare și testare a platformei.  

Art. 22. Măsurile tehnice de securitate utilizate de platformă sunt următoarele: 

 Accesul pe platforma https://angajabilitate.uvt.ro/ se realizează numai prin conexiune

criptată HTTPS, respectand toate protocoalele de securitate HTTPS și SSH.

 Accesul la baza de date asociate platformei se poate face numai de pe mașina virtuală

pe care rulează aplicația. Accesul la această mașină fiind posibil numai prin utilizarea

de chei SSH RSA 4096 biti, existând o singură cheie care poate accesa serverul.

Platforma ofera numai informații agregate, sub forma de grafice și tabele, și nu oferă

posibilitatea interogării bazei de date în mod direct.

 Toate software-urile, framework-urile și sistemul de operare sunt menținute la zi, cu

toate actualizările de securitate.

CAPITOLUL al VI-lea - Condiții de acces la platformă 

Art. 23. Accesul utilizatorilor la serviciile și informațiile din cadrul platformei este protejat prin 

„nume utilizator” și „parolă”. Este interzisă dezvăluirea datelor de acces către terți. Platforma 

nu va cere niciodată datele de acces prin mesaje sau telefoane nesolicitate. Orice suspiciune cu 

privire la alterarea datelor de acces sau accesare de către o terță parte, precum și orice 

disfuncționalitate a platformei, trebuie raportate în cel mai scurt timp personalului de 

administrare a platformei.  

Art. 24. Platforma este proiectată să ofere două nivele de acces: (1) un nivel de acces general, 

pentru toate facultățile universității și (2) un nivel de acces specific, doar pentru programele de 

studii oferite de o anumită facultate.  

Art. 25. Membrii Consiliului Director al Universității de Vest din Timișoara, precum și 

persoanele desemnate de aceștia în virtutea implicării în politicile și activitățile ce necesită 
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acces la informații despre angajabilitatea absolvenților de la toate facultățile, vor putea 

beneficia de nivelul de acces general, cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare. 

Art. 26. Decanii facultăților vor nominaliza un număr limitat de utilizatori cu nivel de acces 

specific, restricționat la facultatea din care fac parte, cu respectarea termenilor și condițiilor de 

utilizare. 

Art. 27. Accesul la platformă în calitate de „utilizator” poate fi oferit și cercetătorilor pe o 

perioadă limitată în timp, în baza deciziei coordonatorului de proiect, și în urma semnării 

acelorași acorduri de confidențialitate. În baza unei cereri, cercetătorii pot avea acces, la 

exporturi pseudonomizate din bazele de date sau la rezultate ale prelucrărilor statistice a datelor 

din platformă, care nu conțin date cu caracter personal. Exporturilor și/sau statisticile vor 

conține doar date pseudonomizate – unde este cazul, pentru populații, sub-populații sau 

eșantioane de cel puțin cinci persoane. Aceasta este o măsură suplimentară de eliminare a 

posibilităților de identificare, similară cu cele stabilite prin algoritmii de calcul a indicatorilor. 

Decizia privind facilitarea accesului la baze de date pseudonimizate sau la rezultate ale 

prelucrărilor statistice va fi luată de coordonatorul de proiect, în spiritul legii și al prezentului 

regulament.  

Art. 28. Pseudonomizarea va fi făcută prin mijloace specifice. Exporturile nu vor conține 

următoarele tipuri de date, care pot duce la identificarea persoanelor din baza de date: numele 

și prenumele, codul numeric personal, seria și numărul de buletin, adresa, numărul de student, 

adresa de email, numărul de telefon, elemente de identificare a angajatorului. Prelucrarea în 

vederea pseudonimizării se face direct pe platformă, cu respectarea prezentului Regulament. 

Art. 29. Condițiile în baza cărora cercetătorii pot solicita exporturi pseudonimizate sau 

prelucrări statistice sunt următoarele: 

 Scopul este exclusiv acela de cercetare științifică, statistică sau istorică

 Analizele și rezultatele cercetării respectă criteriile de confidențialitate stabilite în

această procedură

 Diseminarea se face în fluxurile științifice de specialitate

 Sursa datelor este indicată potrivit normelor de citare

Art. 30. Cercetătorii vor semna că au luat la cunoștință de obligațiile menționate mai sus și vor 

fi răspunzători pentru utilizarea exporturilor. 

Art. 31. De aceleași regim de acces se pot bucura și experții desemnați de coordonatorul de 

proiect să asigure mentenanța platformei, testarea indicatorilor utilizați și propunerea de noi 

indicatori sau noi funcționalități ale platformei, în aceleași condiții de asumare prin semnătură 

a confidențialității privind activitățile derualte și rezultatele acestora.  
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CAPITOLUL al VII-lea - Date colectate de la utilizatori 

Art. 32. Platforma poate colecta date referitoare la utilizarea sa, de la persoanele care o 

accesează. Scopurile colectării datelor de la utilizatori (prin întrebări gen chestionar; 

instrumente de rating pe fiecare element al platformei; înregistrarea, stocarea și analizarea 

accesărilor platformei; înregistrarea, stocarea și analizarea click/scroll și mouse position) țin 

exclusiv de păstrarea unei evidențe privind utilizarea platformei și de evaluarea acesteia, în 

vederea îmbunătățirii permanente a performanței platformei sau a dezvoltării de servicii 

suplimentare ale acesteia. 

Art. 33. Accesarea conținutului platformei presupune luarea la cunoștință a drepturilor mai sus 

menționate și angajarea ca utilizatorul să ia toate măsurile de precauție pentru a proteja 

confidențialitatea informațiilor la care are acces și, în special, pentru a împiedica comunicarea 

acestora persoanelor care nu sunt autorizate în mod expres să acceseze aceste informații. 

CAPITOLUL al VIII-lea - Dispoziții finale 

Art. 34. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 

26.07.2019. 

LISTA ANEXELOR 

Anexa 1: Termeni și condiții de utilizare a platformei „UVT și piața muncii” în calitate 

de utilizator 

Anexa 2: Angajament de  confidențialitate 
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Anexa 1: Termeni și condiții de utilizare a platformei „UVT și piața 

muncii” în calitate de utilizator 

1. Descrierea serviciului. Definiții

Platforma „UVT și piața muncii” este un proiect al Universității de Vest din Timișoara privind 

monitorizarea angajabilității absolvenților Universității de Vest din Timișoara. Platforma  este 

concepută să ofere statistici accesibile, explicate, user-driven, utilizând indicatori descriptivi, grupați în 

următoarele clase: (1) inserția (2) dispersia ocupațională (3) venit (4) sectoare economice (5) 

dimensiunea angajatorului (6) fluxuri studii-angajare.  

Platforma a fost concepută și dezvoltată de Centrul de Politici Publice cu finanțare din Fondul pentru 

Dezvoltare Instituțională CNFIS-FDI-2017-0241, intitulat „Program integrat de măsuri pentru corelarea 

ofertei educaționale a Universității de Vest din Timișoara cu cererile pieței muncii”. Testarea și 

integrarea platformei în procesele organizaționale ale Universității de Vest sunt finanțate prin proiectul 

„Corelarea programelor de studii cu piața muncii” (cererea de proiect nr. 1), aprobat spre finanțare în 

baza Ordinul Nr. 3514/2018 din 02 aprilie 2018 privind constituirea și utilizarea fondului pentru 

finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ 

superior de stat. 

În calitate de utilizator, puteți folosi acele funcții ale platformei care vor fi disponibile pentru beneficiari 

– membrii ai comunității academice a Universității de Vest din Timișoara. Participarea și feedbackul

dvs. ne vor ajuta să adaptăm funcțiunile platformei la necesitățile dumneavoastră. 

Prin intermediul platformei, se asigură utilizatorului accesul la statistici privind monitorizarea 

angajabilității absolvenților Universității de Vest din Timișoara, cu scopul de a oferi suport în activități 

legate de:  

1. Administrarea programelor de studii și a facultăților: acreditare, raportare etc.;

2. Creșterea calității ofertei educaționale: definirea COR, ajustare conținut discipline, planuri de

învățământ în funcție de realitățile pieței muncii;

3. Managementul ofertei educaționale, evaluare – comparare – benchmarking;

Toate serviciile oferite pe platformă sunt supuse Termenilor și condițiilor de utilizare. Prestarea 

serviciilor este gratuită, conform condițiilor de mai jos. Mai multe informații cu privire la platformă, 

precum și la funcționarea și funcționalitatea ei, se regăsesc în Metodologie, accesibilă pe platformă.   

Utilizator – orice persoană fizică care a primit acces în baza contului personal de e-uvt și care accesează 

conținutul pus la dispoziție de către deținătorul platformei;  

Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la conținutul constând în statistici privind monitorizarea 

angajabilității absolvenților Universității de Vest din Timișoara, prin intermediul platformei, conform 

opțiunilor utilizatorului. 

2. Confidențialitatea informațiilor

Platforma asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise sau stocate, precum și a 

datelor cu caracter personal eventual solicitate utilizatorilor, la înregistrare. 
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Platforma este concepută pentru a respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

precum și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).  

În plus, conform prevederilor menționate mai sus, platforma se obligă să administreze în condiții de 

siguranță, și numai pentru scopurile specificate la punctul (1), datele personale furnizate de utilizator. 

Scopurile colectării datelor (prin întrebări gen chestionar; instrumente de rating pe fiecare element al 

platformei; înregistrarea, stocarea și analizarea accesărilor platformei; înregistrarea, stocarea și 

analizarea click/scroll și mouse position) țin exclusiv de evaluarea platformei și de realizarea de studii, 

în scopuri de cercetare, în vederea îmbunătățirii permanente a performanței platformei sau a dezvoltării 

de servicii suplimentare ale acesteia. 

Accesarea conținutului platformei presupune luarea la cunoștință a drepturilor mai sus menționate și 

angajarea ca utilizatorul să ia toate măsurile de precauție pentru a proteja confidențialitatea informațiilor 

la care are acces și, în special, pentru a împiedica comunicarea acestora persoanelor care nu sunt 

autorizate în mod expres să acceseze aceste informații. 

În baza Termenilor și condițiilor de utilizare, utilizatorul se angajează: 

- să păstreze cu strictețe confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor la care are acces prin

utilizarea serviciului și să respecte întocmai normele cu privire la consultarea datelor și documentelor 

pe care le va accesa; 

- să utilizeze datele pe care le poate accesa exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri

de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; 

- să nu utilizeze serviciile puse la dispoziție de platformă pentru a încărca, posta, difuza sau transmite

orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau 

alte drepturi de proprietate ale oricărui terț; 

- să nu utilizeze serviciile puse la dispoziție de platformă pentru a încălca în mod intenționat sau nu

orice legislație națională, europeană sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care 

are valoare de lege; 

- să nu dezvăluie aceste date decât persoanelor autorizate în mod corespunzător, în virtutea funcțiilor

acestora, să primească astfel de informații; 

- să ia toate măsurile de precauție adecvate, în conformitate cu uzanțele și stadiul actual al

tehnologiei, pentru a garanta securitatea acestor date; 

- să se asigure că vor fi utilizate numai mijloace sigure de comunicare pentru  transferul acestor date.

Drepturile utilizatorului cu privire la datele personale proprii puse la dispoziție pe platformă constau în: 

dreptul de a fi informat, dreptul de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor, dreptul de a restricționa 

procesarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a formula obiecții, dreptul de a depune 

plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de 

profilare. 

Prin intermediul platformei, utilizatorul primește acces la conținut digital care nu este livrat pe suport 

material, iar furnizarea începe la prima accesare a platformei de către utilizator, exprimată prin 

înregistrarea datelor acestuia pe platformă. Utilizatorul are în orice moment dreptul de a-și retrage 

consimțământul, prin e-mail la viorel.proteasa@e-uvt.ro. Consimțământul se consideră acordat la 

prima accesare a platformei, după acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a acesteia. Retragerea 
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consimțământului nu va afecta legalitatea procesării datelor în baza consimțământului acordat înainte 

de retragerea acestuia. 

4. Proprietatea intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință faptul că întreaga creație grafică, conceptul, 

structura, conținutul platformei și datele statistice accesate se află în proprietatea exclusivă a 

Universității de Vest din Timișoara.  

Conținutul disponibil prin intermediul platformei, precum și orice software folosit în legătură cu 

serviciile oferite de platformă, reprezintă proprietatea exclusivă a deținătorului platformei și sunt 

protejate prin legile privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate 

intelectuală. 

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să nu exploateze serviciile, 

informațiile și datele statistice la care are acces ca urmare a utilizării platformei, în tot sau în parte. 

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, 

distribuția sau crearea unor materiale derivate pe baza serviciilor oferite sau a programelor folosite în 

interiorul platformei. 

5. Răspundere

Utilizatorul va folosi informațiile furnizate în cadrul platformei pe propria răspundere, iar în cazul unor 

daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorul acceptă că platforma va 

fi absolvită de orice răspundere. 

Deținătorul platformei nu oferă nicio garanție că: 

- serviciile îndeplinesc toate cerințele utilizatorului;

- serviciilor vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

- rezultatele obținute din folosirea platformei vor fi corecte, exacte sau de

încredere; 

- orice eroare de program va fi corectată.

6. Legea aplicabilă

Drepturile și obligațiilor utilizatorului și deținătorului platformei, precum și toate efectele juridice pe 

care le produc Termenii și condițiile de utilizare vor fi interpretate în conformitate cu legea română în 

vigoare. 

Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și condițiile de utilizare a platformei va fi soluționat 

pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța 

judecătorească competentă.  

7. Clauze finale

Termenii și condițiile de utilizare reprezintă acordul părților și reglementează folosirea de către 

utilizator a serviciilor platformei. În cazul în care, ulterior lansării platformei, vor fi implementate 

servicii suplimentare puse la dispoziție, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și conditii cuprinse 

în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de cele prezente. 
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Anexa 2: Angajament de  confidențialitate 

Subsemnatul(a) ____________________________________________, având funcția 

de _____________________________________ în cadrul Grupului de Lucru creat pentru prelucrarea 

științifică a bazei de date referitoare la absolvenții Universității de Vest din Timișoara, din cadrul 

proiectului Corelarea programelor de studii cu piața muncii, 

am fost informat cu privire la specificul activității pe care urmează să o desfășor în cadrul 

funcției deținute în cadrul proiectului și am luat cunoștință de prevederile legale referitoare la 

confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor legate de activitatea din 

cadrul proiectului. 

În consecință, în conformitate cu articolele 32-34 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

(Regulamentul general privind protecția datelor), mă angajez să iau toate măsurile de precauție în cadrul 

realizării sarcinilor mele pentru a proteja confidențialitatea informațiilor la care am acces și, în special, 

pentru a împiedica comunicarea acestora persoanelor care nu sunt autorizate în mod expres să acceseze 

aceste informații. 

În baza prezentului Angajament de confidențialitate, mă angajez: 

- să păstrez cu strictețe confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor care mi-au fost sau îmi vor

fi încredințate și să respect întocmai normele cu privire la evidența, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea datelor și 

documentelor pe care le voi accesa în realizarea atribuțiilor mele; 

- să nu utilizez datele pe care le pot accesa în alte scopuri decât cele prevăzute în atribuțiile mele;

- să nu dezvălui aceste date decât persoanelor autorizate în mod corespunzător, în virtutea funcțiilor

acestora, să primească astfel de informații; 

- să nu fac nicio copie a acestor date decât, temporar, în măsura în care acest lucru este necesar

pentru îndeplinirea sarcinilor mele, angajându-mă să transfer integral coordonatorului de proiect toate 

bazele de date stocate în proces, la cerere sau în momentul încheierii activității care a solicitate acest 

nivel de acces la date; 

- să aplic măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, 

precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

- să iau toate măsurile de precauție adecvate, în conformitate cu uzanțele și stadiul actual al

tehnologiei, pentru a garanta securitatea acestor date; 

- să mă asigur, în limitele atribuțiilor mele, că vor fi utilizate numai mijloace sigure de comunicare

pentru  transferul acestor date; 

- în caz de încetare a îndatoririlor mele, să returnez integral datele, fișierele informatice și orice

suport electronic sau material de informare legat de aceste date. 

Prezentul Angajament de confidențialitate, în vigoare pe toată durata exercitării funcției mele în 

cadrul proiectului Corelarea programelor de studii cu piața muncii, va continua să producă efecte pe 

durată nedeterminată și după încetarea proiectului, sau a implicării mele în proiect, indiferent de motivul 

încetării, atâta timp cât angajamentul se referă la utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal. 
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 Sunt conștient(ă) că, în cazul în care voi încălca dispozițiile legale privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și confidențialitatea asupra activității desfășurate, prin divulgarea oricăror date și informații, voi 

răspunde potrivit legii în vigoare administrativ, disciplinar, material, civil sau penal, în raport cu 

gravitatea faptei. 

 Semnătura 

     ........................................ 

Încheiat la data de ……………….,  în ………….. exemplare. 


