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ACORD DE CONFIDENTIALITATE 

Nr.-.............. / ............... 
 
Prezentul Acord de Confidentialitate (“Acordul”) a fost incheiat intre: 
 
Vodafone Romania S.A. o societate inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. 
J40/9852/1996, avand sediul social in Piata Charles de Gaulle nr. 15, sect. 1, 
Bucuresti, cod unic de inregistrare 8971726, cod de inregistrare fiscala 8971726, 
avand contul bancar numarul RO03 CITI 0000 0008 2495 3031 deschis la Citibank 
Europe plc. Dublin, Sucursala Romania, reprezentata de ... si ... de..., denumita in 
continuare „Proprietarul” 
si 
...., cu sediul in ... inregistrata la Registrul Comertului cu numarul …, cod unic de 
inregistrare …, cod de inregistrare fiscala …, cont nr. … deschis la …, reprezentata 
de … , denumita in continuare “Destinatarul” 
 
Denumite in continuare separat "Partea” sau, dupa caz, "Proprietarul” sau 
"Destinatarul” si impreuna "Partile”.    
 
INTRUCAT, cu ocazia negocierilor, in legatura cu cereri de oferta, cu incheierea si 
derularea de contracte comerciale, precum si in legatura cu orice alte raporturi 
precontractuale, contractuale sau postcontractuale s-ar putea stabili intre Parti 
(„Raporturile intre Parti”), Proprietarul va dezvalui Destinatarului anumite informatii 
confidentiale (astfel cum acest termen este cuprins in definitia de mai jos); 
INTRUCAT Destinatarul se obliga sa protejeze confidentialitatea Informatiilor 
Confidentiale primite de la Proprietar, conform termenilor si conditiilor stabilite de 
prezentul Acord; 
INTRUCAT Partile sunt de acord ca dezvaluirea de catre Vodafone Romania a 
existentei si a continutului prezentului Acord precum si a Raporturilor intre Parti 
catre un afiliat nu reprezinta incalcare a prezentului Acord. Pentru scopul prezentului 
paragraf, „afiliat” reprezinta o societate controlata de Vodafone Romania, care 
controleaza Vodafone Romania (spre exemplu dar fara limitare la Vodafone Group 
Plc.), sau care, impreuna cu Vodafone Romania, se afla sub control comun (spre 
exemplu, dar fara limitare la, oricare dintre societatile controlate de Vodafone Group 
Plc.), iar „control” reprezinta o participatie de minimum 50%.  
  
Partile convin dupa cum urmeaza: 
 
1. Definitia Informatiilor Confidentiale 
1.1. “Informatiile Confidentiale” inseamna orice informatii apartinand Proprietarului 
inclusiv, dar nu limitat la, existenta si continutul Raporturilor intre Parti si ale acestui 
Acord, precum si orice date si informatii financiare, de business sau tehnice, numele 
angajatilor, clientilor sau furnizorilor, care ii sunt dezvaluite Destinatarului sau la care 
are acces sau de care acesta afla cu ocazia derularii Raporturilor intre Parti, indiferent 
daca sunt in forma scrisa, verbala sau electronica sau in orice alta forma sau suport 
tangibil/-a sau intangibil/-a, si indiferent daca poarta sau nu mentiunea expresa 
"informatii confidentiale" sau "informatii proprietate exclusiva”.  
1.2. Informatiile Confidentiale nu includ informatiile despre care Destinatarul poate 
face dovada, amiabil sau in instanta, ca:  
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a. le detinea, fara obligatia de a pastra confidentialitatea, inainte de a-i fi fost 
dezvaluite de Proprietar;  

b. au fost obtinute legal sau create in mod independent, in alte circumstante 
decat in cadrul Raporturilor intre Parti sau al prezentului Acord; 

c. la data dezvaluirii erau deja publice, din alte surse decât Proprietarul, sau 
devin publice ulterior, din alte cauze decât din vina Destinatarului.  

1.3.  Informatiile Confidentiale nu vor fi considerate publice in sensul art. 1.2 lit. c 
de mai sus numai pentru ca o parte din acestea este inglobata intr-o informatie 
generala cu caracter public, sau numai pentru ca anumite caracteristici, componente 
sau combinatii ale Informatiilor Confidentiale sunt sau devin de notorietate publica. 
 
2. Obligatiile Destinatarului 
2.1 Destinatarul se obliga sa pastreze confidentialitatea Infomatiilor Confidentiale, 
sa nu le copieze, reproduca, distribuie sau divulge, total sau partial, si sa le 
foloseasca exclusiv in legatura cu Raporturile intre Parti iar nu in scopuri personale 
sau in beneficiul unei terte parti.  
2.2 Prepusii, agentii sau contractorii Destinatarului pot primi Informatii 
Confidentiale numai in masura in care acest lucru este absolut necesar pentru 
derularea Raporturilor intre Parti si numai cu conditia ca acestia sa-si asume expres 
obligatii de respectare a confidentialitatii similare cu cele prevazute de prezentul 
Acord, in toate cazurile Destinatarul ramanand pe deplin raspunzator fata de 
Proprietar pentru orice incalcare a prezentului Acord de catre prepusii, agentii sau 
contractorii sai. 
2.3 Destinatarul va mentine Informatiile Confidentiale tangibile intr-o locatie 
sigura, folosind in acest scop cele mai adecvate masuri organizatorice si tehnice 
menite sa previna accesul neautorizat, distrugerea sau pierderea acestora. 
2.4 Destinatarul va trata Informaţiile Confidenţiale cu maxima atenţie si discretie, 
si, in toate cazurile, va acţiona cu minimum aceeaşi atenţie cu care orice alta 
persoana ar acţiona in circumstanţe similare pentru a-si proteja propriile informaţii 
confidentiale sau informatii de natura similara apartinand unui tert.  
2.5 In cazul in care constata dezvaluirea neautorizata, pierderea sau folosirea 
abuziva a Informatiilor Confidentiale pe care le-a primit, Destinatarul se obliga sa 
instiinteze prompt Proprietarul despre aceasta.  
2.6 Daca Destinatarului ii este solicitat sa divulge Informatii Confidentiale de catre 
o persoana neautorizata sa primeasca astfel de informatii, Destinatarul se obliga sa 
instiinteze imediat Proprietarul in legatura cu propunerea respectiva si sa ofere detalii 
despre solicitarea respectiva (denumirea persoanei care a facut propunerea, data 
solicitarii, daca tertul a oferit sau nu bani sau alte avantaje in schimb, precum si orice 
alte detalii relevante). 
2.7 La cererea scrisa inaintata de Proprietar, precum si in cazul incetarii Acordului 
din orice motiv, Destinatarul va restitui Proprietarului toate Informatiile Confidentiale 
pe care le detine, precum si suporturile pe care acestea sunt stocate, inclusiv toate 
copiile executate de pe Informatiile Confidentiale, si va remite Proprietarului o 
confirmare scrisa a faptului ca nu mai detine Informatii Confidentiale sub nici o 
forma. Restituirea Informatiilor Confidentiale nu scuteste Destinatarul de celelalte 
obligatii care ii incumba in temeiul prezentului Acord. 
 
3. Daune 
3.1.  Daca se dovedeste ca Destinatarul nu a respectat obligatia mentionata la art. 
2.6 de mai sus, va fi obligat la plata de daune in valoare de ... Euro/aferente 
prejudiciului suferit de Proprietar.  
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3.2.  Daca se dovedeste ca Destinatarul a dezvaluit Informatii Confidentiale din 
neatentie, din eroare, din culpa sau din orice forma de neglijenta, Destinatarul va fi 
obligat la plata de daune in valoare de ... Euro/aferente prejudiciului suferit de 
Proprietar.   
3.3.  Daca se dovedeste ca Destinatarul a dezvaluit sau a permis, in mod 
intentionat, dezvaluirea de Informatii Confidentiale sau a favorizat sau mijlocit 
divulgarea de Informatii Confidentiale, Destinatarul va fi obligat la plata de daune in 
valoare de ... Euro/aferente prejudiciului suferit de Proprietar.  
3.4 Daunele mentionate la art. 3.1 si 3.2 si, respectiv, la art. 3.1 si 3.3 de mai sus 
se pot cumula. 
 
4. Divulgare in virtutea legii 
4.1 Daca Destinatarul este obligat prin lege sau hotarare judecatoreasca sa 
dezvaluie Informatii Confidentiale, Destinatarul se obliga sa notifice prompt, in acest 
sens, Proprietarul, pentru a-i da posibilitatea de a se proteja intr-o maniera pe care o 
va considera potrivita.  
4.2 In cazul in care Proprietarul nu reuseste sa obtina o masura prin care sa isi 
protejeze Informatiile Confidentiale, Destinatarul se obliga sa divulge strict acele 
portiuni din Informatiile Confidentiale necesar a fi dezvaluite conform legii sau 
hotararii judecatoresti mentionate la art. 4.1 si sa depuna toate diligentele pentru ca 
Informatiile Confidentiale astfel divulgate sa fie tratate in conformitate cu prevederile 
prezentului Acord.  
 
5. Drept de proprietate asupra Informatiilor Confidentiale 
Destinatarul confirma si recunoaste ca Proprietarul este si va ramane in permanenta 
proprietarul tuturor Informatiilor Confidentiale dezvaluite Destinatarului, si ca 
prezentul Acord nu ii confera nici un drept explicit sau implicit asupra Informatiilor 
Confidentiale primite de la Proprietar.  
 
6. Durata. Incetarea Acordului 
Prezentul Acord se incheie pe o durata de 5 (cinci) ani si intra in vigoare la data 
semnarii. Obligatiile din prezentul Acord care revin Destinatarului raman valabile pe 
intreaga durata a prezentului Acord precum si timp de 5 (cinci) ani de la data incetarii 
acestuia sau de la data incetarii Raporturilor intre Parti, oricare dintre aceste doua 
momente survine mai tarziu. 
 
7. Notificari 
7.1. Toate notificarile intre Parti se transmit in scris, prin fax sau prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, la punctele de contact mentionate la art. 7.2. 
de mai jos. Notificarile vor fi considerate valabil transmise (i) in cazul expedierii prin 
posta, la data mentionata pe confirmarea de primire, si (ii) in cazul transmiterii prin 
fax, la data mentionata pe raportul de confirmare a transmiterii generat de aparatul 
fax al Partii expeditoare. Oricare modificare a adresei sau numarului de fax va fi 
valabila pentru scopul notificarii numai daca este comunicata celeilalte Parti cu 
minimum 5 (cinci) zile lucratoare inainte de data transmiterii notificarii relevante. 
7.2 Notificarile vor fi trimise la: 
Pentru Vodafone Romania S.A.: 

adresa: ... 
ü fax: ...; 
ü in atentia: ... 

Pentru ... 
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ü adresa:... 
ü fax: ... 
ü in atentia: ... 
 

8. Legea aplicabila si Solutionarea litigiilor 
8.1 Prezentul Acord precum si eventualele litigii, controverse sau diferendumuri 
decurgând din sau legate de acesta sunt si vor fi reglementate, interpretate si 
solutionate conform legii romane. 
8.2 Partile se obliga sa actioneze de buna credinta pentru a solutiona amiabil orice 
disputa, controversa sau diferendum pe care l-ar putea avea in legatura cu prezentul 
Acord si sa depuna eforturi comune pentru a crea conditiile necesare realizarii 
obiectivelor acestuia. Daca Partile nu ajung la o solutie amiabila, Partile sunt de acord 
sa defere respectiva disputa, controversa sau diferendum instantelor judecatoresti 
romane competente. 
 
9. Clauza media 
Orice comunicat de presa sau material de comunicare emis de .............. , precum si 
continutul website-ului acestuia, care mentioneaza numele si/sau logo-ul Vodafone 
Romania, contine un citat din partea Vodafone Romania sau face referire la Vodafone 
Romania in scopul asocierii de imagine, trebuie autorizat expres in scris in prealabil 
de catre Directorul de comunicare al Vodafone Romania. 
Societatile din Grupul Vodafone nu emit comunicate de presa si nici anunturi 
referitoare la terti sau declaratii de sustinere a acestora. 
 
 
DREPT CONFIRMARE A CELOR DE MAI SUS, Partile au dispus redactarea prezentului 
Acord, la data de …………………, in doua (2) exemplare in limba romana, cate un (1) 
exemplar pentru fiecare Parte semnatara. Fiecare Parte garantează si declara ca 
persoanele pe care le-au desemnat sa semneze prezentul acord sunt pe deplin 
autorizate, la data semnării Acordului, sa semneze acest Acord. 
 
 
VODAFONE ROMANIA S.A.                        ... 
... ... 
... ... 
Data:      Data: 
Semnatura:     Semnatura: 
                                                                                                   
...        
... 
Data:  
Semnatura:                                          


