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CONTRACT DE CONFIDENŢIALITATE 
 
 
Art.I Părţile contractante 

 
Societatea Uzina Macanică Plopeni S.A.. cu sediul social în Plopeni, Str. Republicii nr.I. 

Judeţ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 129/162/20.02.2001, cod 
fiscal RO13741804, având contul nr. R071BRDE300SV04345973000 deschis la BRD Ploieşti, 
reprezentată de dl. Popa Viorel Stelian, cu funcţia de Director General, în calitate de Beneficiar, 
pe de o parte şi 

 
S.C........................................................,cu sediul social în....................., str......................... 

nr........., judeţ...................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub J ......................... • 
cod fiscal  nr. RO..........................., reprezentată de ....................................................., cu  funcţia 
de..................................., în calitate de Prestator, pe de altă parte. 

 
au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea unnătoarelor clauze: 

 
Art.2 Obiectul contractului 

Păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor confidenţiale schimbate între părţile 
semnatare în vederea realizării unui contract de prestări servicii de pază şi protecţie. Prin 
prestaţie, în sensul prezentului contract, se înţelege efectuarea unui serviciu în cadrul comercial 
care se execută în baza unor reguli şi reglementări stabilite prin lege de către Prestator. 

 
Art.3 Prestatorul se angajează ca pe întreaga durată a colaborării cu Beneficiarul, precum şi 
timp de 5 ani de la data încetării colaborării, să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor 
primite de la Beneficiar. 

Prin informaţie confidenţială se înţelege: 
orice date, informaţii, documente, documentaţii tehnice sau orice alte documente realizate 
pe orice suport, care sunt fumizate de către Beneficiar şi/sau reprezentanţii acestuia, 
Prestatorului şi/sau reprezentanţilor acestuia; 
orice analize, compilaţii, documentaţii, date, studii, sinteze, rezumate, previziuni sau 
orice alte documente, realizate pe orice suport, redactate de către Prestator sau de către 
reprezentanţii acestuia, care conţin sau se fundamentează, în totalitate sau parţial, pe 
informaţiile fumizate de către Beneficiar şi/sau reprezentanţii acestuia. 

 
Nu sunt considerate informaţii confidenţiale: 
informaţiile deja cunoscute de către Prestator, dacă aceste informaţii nu au fost fumizate 
sub incidenţa unui angajament de confidenţialitate sau care nu fac obiectul altor obligaţii 
de confidenţialitate asumate de către Prestator faţă de Beneficiar sau faţă de terţi; în orice 
situaţie, Prestatorului îi va reveni sarcina de a face dovada faptului că a intrat în posesia 
respectivelor informaţii anterior semnării prezentului angajament; 
informaţiile care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud 
culpa sau neglijenţa Prestatorului şi/sau reprezentanţilor acestuia; 
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informaţiile puse la dispoziţia Prestatorului in mod legal şi fără obligaţia de 
confidenţialitate de către un terţ, care la rândul său nu este ţinut de o obligaţie de 
confidenţialitate faţă de Beneficiar. 

 
Art.4 Prin Reprezentanţii Beneficiarului/Prestatorului se întelege: angajaţi, agenţi, consilieri, 
auditori, consultanţi şi orice alte persoane împuternicite să reprezinte şi să angajeze juridic 
Beneficiarul/Prestatorul potrivit dispoziţiilor incidente din actele constitutive sau în baza unui 
mandat scris expres şi neîndoielnic. 

Părţile convin ca reprezentanţii care sunt împuterniciţi să le reprezinte în contractele 
dintre ele să fie nominalizaţi prin notificare scrisă, transmisă intre părţi. 

Din punct de vedere al respectării prevederilor prezentului contract, se asimilează 
acestei categorii orice persoană care pe parcursul derulării colaborării intră în posesia 
informaţiilor confidenţiale datorită atribuţiilor de serviciu. 

 
Art.5 Prestatorul se obligă: 

- să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu care intră în contact; 
- să nu divulge informaţiile confidenţiale decât în cazurile şi cu îndeplinirea 

condiţiilor expres prevăzute în prezentul angajament; 
- să ia toate măsurile necesare şi rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice 

interne pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale către altcineva 
decât persoanele autorizate să primească informaţiile confidenţiale, precum şi 
pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la aceasta; 

- să nu execute copii după informaţiile confidenţiale sau să le reproducă în orice alt 
fel, decât în scopul distribuirii către reprezentanţii săi; distribuirea informaţiilor 
confidenţiale către acel/acei reprezentanţi se va face numai dacă este strict 
necesară, în scopul realizării prestaţiei; 

- să păstreze o evidenţă scrisă a tuturor informaţiilor confidenţiale primite, precum 
şi a modului de distribuire către reprezentanţii săi, evidenţă pe care o va prezenta 
Beneficiarului, oricând, la cererea acestuia; 

- să nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terţe persoane despre 
care Prestatorul sau reprezentanţii acestuia au cunoştinţa că se află în relaţii 
contractuale de orice natură sau în alte relaţii cu Beneficiarul, cu privire la orice 
aspect ce face obiectul informaţiilor confidenţiale; 

- în situaţia în care Prestatorul are cunoştinţă de orice divulgare sau utilizare 
neautorizată a informaţiilor confidenţiale, va notifica deindată Beneficiarul în acest 
sens şi va depune toate eforturile pentru a sprijini Beneficiarul în scopul limitării 
oricăror daune sau pierderi prezente şi viitoare, ce rezultă din respectiva divulgare 
şi/sau utilizare neautorizată a informaţiilor confidenţiale; 

- dacă Prestatorul are obligaţia legală de a divulga o parte sau totalitatea 
informaţiilor confidenţiale primite, va notifica imediat, în scris, Beneficiarul 
înainte de a transmite informaţiile, astfel încât acesta să aibă posibilitatea să 
găsească protecţie sau un alt remediu necesar şi/sau să-l elibereze pe Prestator de 
obligaţiile contractate prin prezentul angajament. 
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- Nerespectarea întocmai de către Prestator a contractului va opera în unnătoarele condiţii 
cumulative: 

o Prestatorul va face dovada obligaţiei sale legale de a divulga infonnaţiile 
confidenţiale şi va indica entitatea căreia unnează să-i divulge informaţiile 
confidenţiale; 

o Prestatorul îşi va îndeplini obligaţia legală şi va furniza minimum de informaţii 
solicitate, limitându-se strict la acestea; 

o Prestatorul va indica cu exactitate întinderea şi con\inuml acelei părţi din 
infonnaţiile confidenţiale a cărei divulgare este absolut necesară în scopul 
îndeplinirii de către Prestator a obligaţiei sale legale. 

 
Art.6 Prestatorul declară şi garantează că niciunul dintre reprezentanţii săi nu are la data 
semnării prezentului contract şi nici nu va accepta să-şi asume ulterior, în mod voluntar, 
direct sau indirect, o obligaţie de orice natură care implică sau ar putea implica divulgarea 
infonnaţiilor confidenţiale către terţi. 

 
Art.7 Informaţiile confidenţiale sunt şi vor rămâne proprietatea Beneficiarului iar divulgarea 
ei nu va acorda Prestatorului şi/sau reprezentanţilor săi nici un alt drept asupra infonnaţiilor 
confidenţiale. 

 
Art.8 Dacă Beneficiarul, pe de o parte, sau Prestatorul, pe de altă parte, decide să nu 
continue colaborarea, va notifica imediat acest lucru celeilalte părţi. În oricare din aceste 
situaţii, Prestatorul va înapoia Beneficiarului toate informaţiile tangibile furnizate fără a 
păstra copii ale infonnaţiilor, în cel mult 5 zile calendaristice de la data notificării. De 
asemenea, în acelaşi tennen de 5 zile, Prestatorul va distruge sau va şterge orice document 
sau fişier (scris sau procesat pe dischetă, bandă, microfilm sau în alt mod) care conţine sau se 
fundamentează în totalitate sau parţial pe infonna\iile furnizate de către Beneficiar şi se va 
transmite Beneficiarului un certificat atestând îndeplinirea întocmai a acestei obligaţii. 
Ulterior returnării şi/sau distrugerii informaţiilor confidenţiale, potrivit dispoziţiilor prezentei 
clauze, Furnizorul şi reprezentanţii săi vor fi ţinuţi în continuare de obligaţiile de păstrare a 
confidenţialităţii asupra informaţiilor, în condiţiile asumate prin prezentul angajament. 

 
Art.9 Nicio dispoziţie a acestui contract nu poate fi interpretată ca obligaţie a unei Părţi de a 
transmite infonnaţii confidenţiale celeilalte Părţi sau ca obligaţie de a se lega contractual 
părţile în viitor. 

 
Art.10 Prestatorul recunoaşte că, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a oricărei 
obligaţii asumate prin contract va cauza în mod direct sau indirect prejudicii Beneficiarului, 
se obligă să despăgubească Beneficiarul pentru întreg prejudiciul suferit de acesta, respectiv 
atât prejudiciul efectiv produs cât şi prejudiciul nerealizat (incluzând, fără a se limita la 
acestea, orice pierderi, costuri, daune, cheltuieli sau alte riscuri suportate de către Beneficiar). 

 
Art.11 Prestatorul nu poate să cedeze, în  totalitate sau  parţial, către terţe  persoane  drepturile 
ce îi revin în temeiul prezentului contract. 

 
Art.12 Orice amendament cu privire la termenii şi condiţiile prezentului contract se 
realizează prin act adiţional redactat în scris şi semnat de către Prestator şi Beneficiar. 
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Art.13 Prestatorul acceptă ca orice notificare, cerere sau comunicare necesară îndeplinirii 
contractului, să fie făcută în scris, în următoarele condiţii: 

o se remite / trimite prin reprezentant în timpul programului de lucru, la sediul 
Beneficiarului şi Prestatorului, Ia adresele indicate în prezentul angajament, 
persoanei autorizate în acest sens; 

o se transmite prin fax, email sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. 

Orice notificare remisă/trimisă conform celor de mai sus este confirmată ca primită la data la 
care notificarea a fost pusă Ia Oficiul Poştal, trimisă prin fax sau email, dacă este o zi 
lucrătoare, în caz contrar, în ziua lucrătoare imediat următoare. Orice modificare a adresei de 
contact va fi notificată de îndată, sub sancţiunea inopozabilităţii. 
În scopurile prezentei, ,,zi lucrătoare" înseamnă orice zi în care a fost remisă/trimisă 
notificarea, în afara zilelor de Sâmbătă şi Duminică sau a oricăror alte zile de sărbători legale 
în România. 

 
Art.14 Prestatorul declară şi acceptă ca în situaţia în care oricare din prevederile prezentului 
contract de confidenţialitate este declarată nulă, celelalte prevederi rămân pe deplin valabile 
şi îşi produc efectele în condiţiile stipulate mai sus. 

 
Art.15 Prestatorul declară şi garantează că a fost înfiinţat şi funcţionează legal, că are deplină 
capacitate de a încheia şi executa prezentul angajament şi că persoanele semnatare au 
mandatul necesar pentru semnarea valabilă a contractului în numele şi pe seama 
Prestatorului. 

 
Art.16 Contractul va putea fi reziliat de către una sau alta din Părţi, în orice moment, prin 
simpla notificare scrisă, cu preaviz de 30 zile. 

 
Rezilierea prezentului contract nu va avea ca efect dezangajarea Prestatorului de obligaţia de 
a respecta dispoziţiile art.3, art.5 şi art.8 din prezentul angajament privind utilizarea, 
protecţia şi restituirea informaţiilor confidenţiale primite înainte de data rezilierii. 

 
Art.17 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către Prestator. 

 
Data:________ 
Semnat şi acceptat în condiţiile de mai sus, de către: 

 
PRESTATOR BENEFICIAR 

S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. 

DIRECTOR GENERAL 
Jr.Popa Viorel Stelian 


