
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Summer Work and Travel 

NUME: ____________________________________ PRENUME: ____________________________________ 

DATA NAȘTERII: ___/____/_____ LOCUL NAȘTERII: ____________________________ SEX:   M |  F 

B.I./C.I./PERMIS DE ȘEDERE:  SERIA  ____  NR. _________ EMIS DE: ___________________________

CETĂȚENIA:  ROMÂNĂ   ALTA:  _____________________________ TELEFON: _________________ 

ADRESA DE E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

STR. ________________________________________________________________, NR. ____, BLOC _____,     

SCARA  ___, ET. __, AP. __, ORAȘ/COMUNA/SAT _________________________________________, 

SECTOR/JUDEȚ ________________,     COD POȘTAL _____________;  

NUME: ________________________ , PRENUME _________________________  FAMILIE  PRIETEN   

ADRESA DE DOMICILIU: STR. ______________________________________________________________, 

NR. ____, BLOC _____,     SCARA  ___, ET. __, AP. __, ORAȘ/COMUNA/SAT _______________________, 

SECTOR/JUDEȚ ________________,     COD POȘTAL _____________; TELEFON:___________________,

ADRESA DE E-MAIL ____________________________________________________________________. 

UNIVERSITATE ____________________________________________________________________________, 

ORAȘ ________________________ , FACULTATEA/MASTER  ____________________________________, 

AN DE STUDIU _____ TIP STUDII    Licență   Master   Doctorat, DURATA STUDIILOR (ANI) ____ , 

ANUL ABSOLVIRII ______.  

>>> DE UNDE AI AUZIT DE GTS? <<< 

 Prieteni care au mai fost plecați   Materiale promoționale

 Facebook/Instagram  Promovare online  Promovare în cadrul facultății

*Completarea cu atenție și în mod corect a tuturor rubricilor acestui formular este obligatorie și se va efectua la momentul

susținerii interviului de înscriere în program. Pentru persoanele care vor fi acceptate, acest document va deveni oficial în

colaborarea cu GTS International România S.R.L., iar informațiile furnizate vor fi folosite pentru procesarea documentelor

necesare ulterior, pentru mediere. În vederea completării, vor fi folosite MAJUSCULE.*

INFORMAȚII PERSONALE 

ADRESA DIN BULETIN/PERMIS DE ȘEDERE 

DATE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ 
Persoana de contact care rămâne în țară pe durata participării în programul Summer Work & Travel 

INFORMAȚII STUDII UNIVERSITARE 



ANEXA 1

GTS International Romania vă informează: 

Formularul de înscriere pe care în calitate de participant la programele de Summer 

Work & Travel USA trebuie să-l completați, reprezintă o modalitate prin care 

societatea noastră intră în posesia datelor dumneavoastră personale. Conform legii 

677/2001, aveți o serie de drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. 

Astfel, drepturile dumneavoastră menționate și garantate sunt: 
- informarea de orice natură cu privire la datele dumneavoastră personale; 

- dreptul de acces la date;

- dreptul de intervenție asupra datelor; 
- dreptul de opoziție și excepțiile la dreptul de opoziție conform legii mai sus citate; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

- dreptul de a vă adresa justiției. 
Menționăm că pe durata derulării procesului de mediere, societatea GTS

International România o sa vă solicite, pentru buna desfășurare a programului, 

următoarele informații, reprezentând date cu caracter personal: datele și categoriile 
de date care vor fi prelucrate sunt: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, 

sexul, cetățenia, seria și numărul buletinului sau a cărții de identitate, data la care a 

fost eliberat buletinul sau cartea de identitate, organul abilitat care a eliberat 
buletinul sau cartea de identitate, numărul pașaportului, data la care expiră 

pașaportul, organul abilitat care a eliberat pașaportul, adresa permanentă și cea de 

flotant, acolo unde este cazul, număr de telefon fix, număr de telefon mobil, fax 
(acolo unde este cazul), adresa și numele unuia dintre părinți pentru contactarea 

acestuia în situații de urgență denumirea completă a instituției de învățământ 

superior în cadrul căreia este înscris studentul participant, denumirea completă a 

facultății/specializării la care este înscris studentul participant, anul de studiu în care 

este înscris studentul participant, anul absolvirii, durata studiilor, adeverința de 
student, copie a carnetului de student însoțită de original, cazier juridic eliberat de 

unitatea de poliție la care este arondat, o fotografie color tip pașaport (recentă) a 

studentului participant, date privind disponibilitatea de lucru, copii xerox a 
celorlalte vize primite, adresa de e-mail. 

CONSIMŢĂMÂNT*:  Sunt de acord ca datele trecute în formularul de 

înscriere să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 

transpusă prin Legea nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările 

ulterioare de către GTS International România. De asemenea, ca participant 

la programele derulate de GTS International România la care am subscris în 

mod voluntar, prin cererea de înscriere, sunt de acord ca următoarele date 

personale să fie transferate în străinătate la Council on International 

Educational Exchanges (CIEE) respectiv, după caz, International Educational 

Exchange sau către alt partener al GTS International România, denumit în 

continuare “Sponsor” cu scopul derulării în condiții optime a programului

Summer Work and Travel USA.” 

(1) date de identificare a persoanei; (2) date privind studiile actuale; (3) 

istoricul vizelor de SUA; (4) numele, prenumele, adresa, telefonul fix, telefonul

mobil al unei alte persoane indicate de participant care să poată fi contactată

în caz de urgență. 

S.C. GTS International România S.R.L. este înscris în registrul de evidenţă a 

operatorilor de date cu caracter personal, administrat de instituția „Avocatul 

Poporului”, la nr. 1569. Pentru desfășurarea în bune condiții a Programului 

“Summer Work & Travel SUA” prezenta anexă este parte integrantă a 

formularului de înscriere. Pentru exercitarea oricăruia din drepturile de care 

beneficiați în baza legii 677/2001, vă rugăm să trimiteți în scris solicitarea 

dumneavoastră prin e-mail la adresa: info@gtsturism.ro, iar societatea 

noastră își asumă obligația ca în maximum 15 zile de la data solicitării să dăm 

curs adresei dumneavoastră.

*Declar că am luat la cunoștință și sunt de acord cu informațiile enunțate în 

“CONSIMȚĂMÂNT”: 

Data (zz/ll/aaa): ___________ 

Numele și prenumele (MAJUSCULE): _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Semnătură: ________________________________________________________ 

Termeni și condiții generale ale programului  Summer Work &Travel USA 

A) Locurile de muncă oferite prin acest program sunt  predominant în domeniul 

turismului și al serviciilor, cum ar fi: chelner, chelneriță, picol, asistent de bucătar, 

bucătar, recepționer, menajeră etc. ;
B) Condițiile de angajare, în vederea obținerii unui loc de muncă, sunt, în primul 

rând, cele cerute de programul Summer Work &Travel USA. În plus, studentul 

trebuie să aibă o stare  bună de sănătate, să aibă vârsta între 18 și 29 de ani, să 
cunoască limba engleză cel puțin la nivel conversațional, să nu aibă cazier. În 

general, experiența anterioară de muncă reprezintă un avantaj în obținerea unui 

contract de muncă, dar nu este necesară. Toate locurile de muncă sunt cu normă 
întreagă, pe o perioadă determinată, pe perioada vacanței universitare de vară, de 

maxim 3 luni și jumătate, conform specificațiilor Ambasadei S.U.A. .

C) Locurile de muncă oferă, în general, un minim de 35 de ore de lucru pe 
săptămână, cu una sau două zile de odihnă pe săptămână. Având în vedere natura 

joburilor și a industriei care oferă aceste locuri de muncă, este posibil ca aceste zile 

de odihnă să se regăsească la finalul săptămânii. 

D) Salariul minim va fi în concordanță cu reglementările locale ale statului în care 

studentul lucrează. Orientativ, acesta este, în prezent, de 7,25 USD/oră. Ca excepție 

de la această regulă, se aplică la chelneri și asistenți de chelneri, care pot primi mai 

puțin, până la 2,85 USD/oră, plus bacșiș. Salariile sunt plătite săptămânal, 

bisăptămânal sau lunar, prin cecuri bancare sau numerar, în funcție de politica 

fiecărui angajator în parte. Toate câștigurile din joburile de tip Work and Travel 
U.S.A. sunt taxate de către S.U.A. .

E) Când orele lucrate săptămânal depășesc limita de 40, orele lucrate în plus pot fi 

remunerate cu o data și jumătate din salariul de bază. Unii angajatori pot oferi 
bonusuri la încheierea contractului de muncă, în funcție de performanța individuală 

a fiecărui angajat. Sponsorul de programe nu poate garanta ore suplimentare. 

Participanții trebuie să afle acest lucru de la propriul angajator.
F) Dacă un angajator nu respectă contractul individual de muncă, angajatul trebuie 

să contacteze sponsorul de program.

G) Politica concediilor de odihnă sunt stabilite de fiecare angajator în parte, dar 
având în vedere că durata joburilor este de maxim 3 luni și jumătate, nu există un 

concediu de odihnă cuvenit legal, în afară de zilele săptămânale de odihnă.

H) Este în responsabilitatea fiecărui angajator american să adere la regulile și 
reglementările federale statale și locale de siguranță și protecție în muncă.

I) Fiecare participant, în calitate de angajat este liber să aleagă orice serviciu de 

transfer de bani care îi este disponibil, în vederea transferului salariului în România.
J) Asigurarea medicală este oferită de către sponsorul de programe. Numărul de 

asigurat al fiecărui student este numărul de pe permisul de muncă, formularul DS 

2019, iar cel al poliței de asigurare este dat de sponsorul de program. Fiecare 

sponsor de programe pune la dispoziția participanților săi un număr de telefon cu 

acces gratuit din S.U.A., disponibil 24 de ore pe zi, în fiecare zi. De asemenea, 
fiecare participant va primi materiale informative cu detalii despre cum și când să 

folosească asigurarea medicală. Asigurarea acoperă întreaga perioada a contractului 

de muncă.
K) Compensațiile pentru riscurile acoperite sunt descrise în materialele despre 

asigurarea medicală, care sunt aduse la cunoștința participanților în materialele 

informative despre asigurare.
L) În general contractul de muncă nu include condiții de cazare și de asigurare a 

hranei, iar participantului i se recomandă să își facă aranjamente de cazare înainte 

de plecarea din România. Costurile de închiriere a unei locuințe sunt diferite pe 
parcursul teritoriului Statelor Unite și, în general, zonele din suburbii sunt mai 

ieftine decât zonele metropolitane.

M) Procesarea documentelor în România este mediată de GTS International
România, iar procesarea documentelor în S.U.A. este realizată de către Sponsor. 

Transportul către S.U.A. se face cu avionul, GTS International România având 

datoria de a asista fiecare participant cu aranjamentele călătoriei dus - întors către 
Statele Unite ale Americii. Datorită perioadei scurte a contractului de muncă, 

studentului nu i se permite să aducă alți membrii ai familiei, decât dacă membrii 

familiei au fost acceptați în program și au primit un loc de muncă la același 

angajator. 

N) Tot salariul câștigat de un participant în State este supus unor taxe federale, 

statale și locale, care pot varia în funcție de statul în care participantul lucrează. 
Participantul nu trebuie să plătească taxele de securitate socială, taxele medicale, 

taxele federale de șomaj (FUTA și FICA), reglementarea aplicându-se doar 

cetățenilor americani. În baza convenției internaționale de evitare a dublei perceperi 
de contribuții, o parte din taxe pot fi restituite participantului odată ce se întoarce în 

România și aplică personal sau cu ajutorul unei companii care oferă astfel de 

asistență în vederea recuperării taxelor. Este important ca fiecare participant să
respecte orice altă cerință fiscală legală din țara de naștere/reședință.

O) Este obligatoriu ca fiecare participant acceptat în program care accepta o ofertă 

de muncă să îndeplinească următoarele cerințe:  să ajungă în S.U.A. la data de 
începere de pe contractul individual de muncă;  să respecte durata contractului 

individual de muncă, cu excepția cazului în care există un motiv serios pentru 

terminarea acestuia;  să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea în scris a 
Sponsorului de programe; să se supună pe perioada în care trăiește și muncește în 

S.U.A., tuturor regulilor și reglementărilor vizei, precum și legilor din S.U.A., legi 

federale, statale și locale.

Data (zz/ll/aaa): ____________ 

Numele și prenumele (MAJUSCULE): _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Semnătură: _____________________________________________________ 

mailto:info@gtsturism.ro
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