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TERMENI ȘI CONDIȚII OPTIMAD CALIFICĂRI 

 

Bine ați venit pe website-ul oficial al www.optimad-calificari.ro.   
Vă rugăm să citiți cu mare atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a 
utiliza website-ul nostru. 

Acest website este proprietatea OPTIM AD CALIFICĂRI, companie înregistrată în 
România la Registrul Comerţului cu nr. J8/2896/2019, având CUI 41634340 și cu sediul 
social în România, mun. Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, BL. C, ap.22, cam. 1, jud. Brașov. 
Conținutul publicat al acestui website este proprietatea OPTIM AD CALIFICĂRI, care își 
rezervă, de asemenea, și dreptul asociat bâzei de date a acestui website. Toate drepturile 
sunt rezervate. 

ACCEPTARE TERMENI ȘI CONDIȚII 

Prin accesarea acestui website sunteți de acord cu următorii termeni și următoarele 
condiții, fără alte restricții, și cu avertismentul de copyright care se găsește la adresa: 
www.optimad-calificari.ro. Dacă nu sunteți de acord cu unul din punctele descrise mai jos, nu 
puteţi utiliza acest Site în nici un fel. Considerăm că utilizarea site-ului și accesul la servicii 
presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiții, cu toate consecințele care decurg 
din acceptarea acestora. 

Nu declarăm și nu garantăm: 
Acuratețea sau caracterul complet al materialelor publicate pe acest website; 
Disponibilitatea acestui website sau operarea acestuia fără erori sau întreruperi; 
Compatibilitatea acestui website cu sistemul de operare şi software-ul de pe computerul 
dumneavoastră; 
Că acest website nu poate că la un moment dat să conțină infecții de tip virus. 

 

CAPITOLUL 1 – Definiţii: 

În prezentul regulament şi în toate contractele de evaluare și certificare profesională, 

următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a)    OAD – OPTIM AD CALIFICĂRI în calitate de furnizor/ prestator de servicii de 

evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; 

b)    Contract – contractul de prestări servicii de evaluare și certificare a competenţelor 

profesionale şi toate actele adiţionale şi anexele la contract încheiat între OPTIM AD 

CALIFICĂRI – furnizor/prestator şi persoană fizica-beneficiar său persoană juridică. 

Contractul de prestări servicii de evaluare și certificare a competenţelor profesionale încheiat 

între furnizor/prestator şi beneficiar se completează cu prevederile prezentului Regulament şi 

cu Termenii şi Condiţiile din conţinutul Regulamentului în situaţia în care contractul de 

evaluare și certificare profesională încheiat este neîndestulător din punct de vedere al 

conţinutului şi prevederilor contractuale; 

c)    Furnizor/ prestator şi beneficiar – părţile contractante OPTIM AD CALIFICĂRI –

furnizor / prestator (această calitate poate fi verificată pe anc.edu.ro), iar persoana fizică – 

beneficiar, aşa cum sunt acestea numite în contractele de prestări servicii de evaluare și 

certificare a competenţelor profesionale şi în prezentul regulament; 
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d)    Preţul contractului – sumă de bani achitată de beneficiar persoana fizică sau de 

către o persoană juridică care suportă contravaloarea taxei de evaluare și certificare pentru 

propriii salariaţi. Preţul fiecărei evaluări organizate de OPTIM AD CALIFICĂRI este cel ofertat 

prin intermediul emailului. Pentru înscrierea de grupuri mai mari, fie că sunt persoane fizice 

sau salariaţi ai diferitelor persoane juridice, OPTIM AD CALIFICĂRI poate negocia 

preţul/contravaloarea programelor de avaluare având ca bază preţurile existente la momentul 

respectiv.  

e) Adult – persoană fizică care a împlinit vârstă de 16 ani şi poate încheia raporturi 

juridice de muncă conform Codului Muncii; 

f) Zi – zi calendaristică; an – 365 zile; 

g) Notificare – orice comunicare, înscris trimis de OPTIM AD CALIFICĂRI (prin 

reprezentanţi) prin internet, SMS, poştă către beneficiar; 

h) Act adiţional – document ce modifică sau completează termenii şi condiţiile 

contractului iniţial de evaluare și certificare profesională; 

i) Regulament – ansamblu de norme OPTIM AD CALIFICĂRI care reglementează 

drepturile şi obligaţiile părţilor contractante şi care reprezintă legea părţilor contractante în 

raporturile contractuale dintre furnizor/prestator şi beneficiar; 

j) Termeni şi condiţii – reglementări exprese stabilite de OPTIM AD CALIFICĂRI în 

Regulament şi care vor fi prevăzute şi în contractele de prestări servicii de evaluare și 

certificare a competenţelor profesionale, precum şi în alte decizii şi dispoziţii interne necesare 

organizării campaniilor publicitare prin oferte de preţuri, pentru a stabili condiţiile de acces ale 

beneficiarilor la diferitele oferte de preţuri din campaniile publicitare organizate pe diferite 

perioade de timp prin intermediul internetului, articole presă, anunţuri radio şi televiziune, 

pliante, bannere, afişe, etc.. 

 

CAPITOLUL 2: 

1. Părţile contractante: 

A. SC OPTIM AD CALIFICĂRI SRL, cu sediul social în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, BL. 

C, ap. 22, cam. 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov sun nr. 

J8/2896/2019, CUI 41634340, email: office@optimad-calificari.ro, reprezentată prin 

______________, în calitate de Administrator, numită în continuare Prestator 

 și 

B. _____________________________________________, în calitate de 

CANDIDAT/BENEFICIAR  pentru evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 

decât cele formale, cu domiciliul în loc. __________________________ str. 

________________________________________, nr. ____ Bl._______.Ap._________  jud. 

__________________________, ţel. _____________________________________, denumit 

în continuare CANDIDAT/BENEFICIAR 
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2. Obiectul contractului:  

2.1. Obiectul contractului îl constituie  

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale al 

candidatului/beneficiarului pentru CALIFICAREA _____________________  COD N.C. 

____________. 

2.2. CANDIDATUL/BENEFICIARUL solicită, în mod voluntar, să-i fie evaluate şi certificate 

următoarele unităţi de competenţă: 

Nr. 

U.C. 

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

UC 1 _________________ 

UC 2 _________________ 

UC 3 _________________ 

UC 4 _________________ 

UC 5 _________________ 

UC 6 _________________ 

UC 7 
_________________ 

… 

 

2.3. Prestatorul acceptă să evalueze şi să certifice unităţile de competenţă solicitate de 

CANDIDAT/BENEFICIAR. 

3. Durata contractului: 

 Durata maximă a contractului este de 30 (treizeci)  zile calendaristice, conform 

planului de evaluare convenit de cele două părţi. 

4. Valoarea contractului: 

 Valoarea totală a contractului este _____________ RON. 

CANDIDATUL/BENEFICIARUL va achita această sumă către PRESTATOR în cel mult 2 

(două) tranşe, prima tranşă  de 50 %,  fiind achitată la data încheierii contractului de 

evaluare, a doua rată 50 % la sfârşitul procesului de evaluare. Valoarea contractului, precum 

şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale la 

prezentul contract. 

5. Obligaţiile părţilor: 

A. PRESTATORUL se obligă:  

1.  să presteze serviciile de evaluare cu respectarea normelor legale şi procedurii în materie; 

2.  să  asigure resursele umane necesare desfăşurării activităţii de evaluare; 
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3. să asigure certificarea competenţelor pentru care candidatul a adus dovezi de competenţă 

conform normelor legale şi procedurilor în materie;  

4. să nu impună CANDIDATULUI să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în 

procesul de evaluare; 

5. să realizeze instructajul privind protecția muncii, conform cerințelor legale. 

B. CANDIDATUL/BENEFICIARUL SE OBLIGĂ: 

1. să frecventeze procesul de evaluare conform planului de evaluare convenit cu evaluatorul;  

2. să utilizeze resursele potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului 

de evaluare, evitând  

    degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 

3. să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării procesului de 

evaluare; 

4. să cunoască și să respecte normele privind protecţia muncii, conform instructajului realizat 

de Centru; 

5. să achite contravaloarea prevăzută la art. 4. 

6.  Răspunderea contractuală: 

 Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a contractului partea culpabilă răspunde potrivit legii. 

 În cazul în care CANDIDATUL/BENEFICIARUL nu poate începe, continua sau finaliza 

procesul de evaluare din motive absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv 

efectuate de PRESTATOR în executarea contractului, dar nu mai puţin de 50% din valoarea 

lor iniţială totală. 

 Nefinalizarea procesului din motive imputabile PRESTATORULUI conferă 

CANDIDATULUI dreptul de a solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate. 

 Decizia privind competenţele profesionale ale CANDIDATULUI – „competent” sau 

„încă nu competent” – nu influenţează în nici un fel obligaţiile financiare ale  CANDIDATULUI 

faţă de centrul de evaluare.  

 Decizia privind competenţele profesionale ale CANDIDATULUI – „încă nu competent” 

– poate fi contestată de candidat în termen de 5 zile de la data comunicării.  

7. Forţa majoră:  

 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care este dovedită în 

condiţiile legii. 

 Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale 

va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data ivirii 

situaţiei de forţă majoră. 

8. Soluţionarea litigiilor: 

 Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea amiabilă a 

neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. 

 Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de 

judecată competenţe, potrivit legii. 
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9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului: 

a. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act 

adiţional la prezentul contract.  

b. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului. 

c.    Prezentul contract  poate înceta în următoarele condiţii: 

                1. prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului; 

                2. prin acordul de voinţă al părţilor; 

                3. prin reziliere 

 În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea 

lezată poate cere rezilierea contractului. 

 10. Clauze speciale: 

 Părţile contractante pot stabili prin act adiţional  şi alte clauze contractuale, dacă 

acestea nu sunt contrare legii. 

 11. Dispoziţii finale: 

 Prezentul contract respectă prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor,prevederile Ordinului  comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, reglementările  Autorităţii Naţionale pentru 

Calificări, reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, 

___________________, în două exemplare, din care unul pentru PRESTATOR şi unul 

pentru CANDIDAT/BENEFICIAR. 

 

CAPITOLUL 3 – Prevenirea formelor de discriminare 

OPTIM AD CALIFICĂRI se angajează să respecte întocmai Legea nr.48/2002 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările 

ulterioare şi va solicita respectarea legii tuturor persoanelor fizice. 

Constituie abatere de la prevederile legii orice comportament cu caracter nationalist-

șovin de instigare la ura rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea 

demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau 

ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

  

CAPITOLUL 4 – Protecţia proprietăţii intelectuale 

Conţinutul şi designul www.optimad-calificari.ro (precum şi orice alt material având 

legătură cu acest site) trimis beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari prin e-mail sau furnizat 

dvs. în orice altă modalitate aparţin OPTIM AD CALIFICĂRI şi sunt protejate de legislaţia 

privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze 

sau să reproducă documentele şi materialele didactice de care beneficiaţi fără a deţine o 

permisiune scrisă din partea OPTIM AD CALIFICĂRI. De asemenea, este interzisă 

reproducerea, în orice fel, integral sau parţial, a informaţiilor cuprinse şi aflate pe site-

ul www.optimad-calificari.ro. 
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CAPITOLUL 5 – Utilizarea conţinutului optimad-calificari.ro  

Puteţi copia şi printa conţinutul www.optimad-calificari.ro doar pentru folosinţa 

dumneavoastră în scopul autoevaluărilor personale, contactării noastre, potrivit scopului 

pentru care v-aţi înscris la programul de evaluare și certificare profesională dorit. Cu expectia 

celor menţionate mai sus, conţinutul www.optimad-calificari.ro nu poate fi reprodus, modificat 

şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. 

Tipul de acţiuni descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei 

permisiuni scrise din partea OPTIM AD Calificări: 

a.  reproducerea sau stocarea Conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice 

alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei; 

b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, 

distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, 

în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Optimad Calificări. 

c. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al optimad-calificari.ro asupra 

Conţinutului. 

Orice utilizare a conţinutului www.optimad-calificari.ro  în alte scopuri decât cele 

permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului în 

alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de 

email: office@optimad-calificari.ro.  

  

CAPITOLUL 6 - Fololsirea cookie-urilor 

 Vezi (link politica cookies) care face parte din prezentul Document. 

  

CAPITOLUL 7 - Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Acest website foloseşte atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza 

vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului 

fiecăruia. 

În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu 

prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor 

website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele 

acestora. 

 

Ce este un "cookie"?  

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur 

și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care vă fi stocat 

pe computerul, terminalul mobil său alte echipamente ale unui utilizator de pe care se 

accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server 

unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conţine 

programe software, viruşi său spyware şi nu poate accesă informaţiile de pe hard 

driveul utilizatorului).  

http://www.optimad-calificari.ro/
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Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul său valoarea cookie-ului. Mai 

mult, durată de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a 

trimis cookie-ul îl poate accesă din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe 

website-ul asociat web-serverului respectiv. Cookie-urile în şine nu solicită informații cu 

caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică 

personal utilizatorii de internet. 

 

Scopul și utilizarea modulelor cookie 

Site-ul www.optimad-calificari.ro instalează module cookie doar pentru a permite 

îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea site-ului să 

devină mai plăcută. Optimad Calificări nu utilizează module cookie pentru a culege, a 

prelucra, a difuza său a înregistra date cu caracter personal. 

 

Ce cookie-uri folosește OPTIM AD CALIFICĂRI? 

1.  _gă şi _gid colectează date în Google Analytics. Cu ajutorul lor aflăm felul în care 
utilizaţi site-ul nostru şi ne ajută să aducem îmbunătăţiri. Informaţiile colectate sunt într-o 
formă anonimizata. 

2. PHPSESSID – este un cookie funcţional şi conţine informaţii despre sesiunea user-
ului. Mai este numit şi “cookie de sesiune” şi dispare atunci când închizi pagina noastră. 

3. cookieconsent_status – este cookie-ul care ţine minte că ai acceptat politică noastră 
de confidenţialitate şi de cookie pentru că data viitoare să nu mai apară bara de jos de 
accept. 

Toate datele colectate de cookies sunt anonime şi nu fac legătura între informaţii şi o 
persoană fizică/juridică. 

 

Cum folosește OAD aceste cookie-uri? 

Analize de performanţă şi eficientă a site-ului. 

Cookie-uri pentru targetare geografică. Ne asigurăm că primeşti doar ofertele din zona ta de 

interes. 

Cookie-uri de înregistrare pentru o funcţionalitate bună a site-ului. 

Comunicare mai eficientă de marketing. 

 

Cum puteţi controla cookie-urile? 

Puteţi controla şi/său şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi 

site-ul www.aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul/telefonul 

dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă 

faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată 

când vizitaţi site-ul.  
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CAPITOLUL 8 – Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorului 

OPTIM AD CALIFICĂRI militează permanent pentru respectarea drepturilor 

consumatorilor – beneficiari şi va respecta permanent normele legale în vigoare. Telefonul 

consumatorului 021/9551 – INFOCONS. Toate aspectele privind activitatea ANPC poate fi 

vizualizată pe www.anpc.ro.    

 

 

 


