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Acord de nedivulgare a informatiilor si de confidentialitate 
 

 

 Prezentul acord (“Acordul”) s-a incheiat in data de ………………………..., intre: 

1. ……………………….., cu sediul in Bucuresti, ………………………………. 

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ……….., cod unic de inregistrare 

………(Primitorul) 

si  

2. Romaero S.A, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ficusului nr. 44, inregistrata la 

Registrul Comertului cu nr. J40/3940/1991, cod unic de inregistrare 1576401, 

reprezentata de Remus VULPESCU, in calitate de Director General (Partea care 

face cunoscute informatiile). 

 

 In  ceea ce priveste obtinerea unei evaluari a activelor fixe, („‟Proiectul  

Propus „‟), este posibil ca Romaero (Partea care face cunoscute informatiile) sa fie 

nevoita sa dezvaluie Primitorului (………………….) anumite informatii cu caracter 

confidential. 

 

1. Primitorul va trata drept confidentiale si va proteja toate informatiile („‟Informatii 

Confidentiale‟‟) aduse la cunostinta in legatura cu Proiectul Propus. 

2. Primitorul este de acord sa utilizeze Informatiile Confidentiale aduse la cunostinta 

cf. prezentului acord, numai in scopul evaluarii  pentru Proiectul  Propus. 

3. Cu exceptia prevederilor legale in vigoare sau a procedurilor legale sau a altor 

prevederi ale prezentului document, Primitorul nu va distribui sau divulga altor 

parti, Informatiile Confidentiale, exceptie facind filialele sale, functionarii 

bancari, directorii, angajatii, consilierii sai economici si/sau juridici si consultantii 

sai („‟Reprezentanti‟‟), cu conditia ca Primitorul sa-i informeze intotdeauna pe 

Reprezentantii sai, in ceea ce priveste obligatiile ce le revin in baza prezentului 

acord  si sa ia masurile necesare pentru a garanta respectarea prevederilor acestui 

acord de catre Reprezentantii anterior mentionati), exceptind si atata timp cat: 

 

(a)  Informatiile care  sunt  sau devin in general cunoscute  de catre public sau 

de catre alte  persoane, in situatii diferite decat aceea de incalcarea a 

prezentului Acord; sau 

(b) Informatiile detinute de Primitor fara nici un fel de restrictie, inainte de 

semnarea prezentului acord; sau 

(c) Informatiile dezvaluite Primitorului in spiritul legii de catre o persoana 

indreptatita prin lege sa actioneze astfel, fara  restrictii in ceea ce priveste 

confidentialitatea; sau 

(d) Informatiile dezvoltate in mod independent de catre Primitor sau de catre 

filialele sale sau in numele Primitorului pentru care nu au fost folosite in 

mod direct sau indirect  informatiile care fac obiectul prezentului acord; 

sau 

(e) Perioada de confidentialitate conform acestui Acord sau alta perioada 

acceptata in scris de ambele parti, a expirat. 
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4. Primitorul garanteaza aplicarea masurilor de protectie impotriva divulgarii 

neautorizate a informatiilor confidentiale si a informatiilor aflate in proprietatea 

celeilalte parti; primitorul este de acord sa protejeze Informatiile Confidentiale ale 

acestui Acord  in acelasi mod in care isi protejeaza propriile sale informatii 

confidentiale. 

5. Cu exceptia prevederilor prezentului acord sau a unor cerinte legale  in vigoare 

sau ale procedurilor legale, ambele parti sunt de acord sa nu divulge unei alte 

persoane (a) discutiile sau negocierile care au loc cu privire la Proiectul  Propus, 

(b) existenta prezentului Acord, sau (c) propunerile, termenele, conditiile sau alte 

elemente privind Proiectul  Propus, inclusiv situatia acestora, fara consimtamintul 

in scris al celeilalte parti. 

6. In eventualitatea ca partile nu vor ajunge in faza de incheiere a tranzactiei care 

face obiectul prezentului document, in termen  rezonabil, la cererea scrisa a partii 

care dezvaluie informatiile, Primitorul va returna sau va distruge toate 

informatiile confidentiale pe care le poseda sau care se afla sub controlul sau, 

dupa cum va  considera de cuviinta partea care dezvaluie informatiile, cu exceptia 

acelor informatii confidentiale pe care Primitorul este obligat sa le pastreze  prin 

lege sau prin regulamente in vigoare sau sunt impuse de catre un tribunal sau prin 

ordinul unei autoritati de control.  

7. Prezentul acord nu are ca scop sa oblige si nu obliga pe nici una dintre cele doua 

parti sa incheie in continuare alte acorduri sau sa realizeze Proiectul  Propus sau  

sa stabileasca alte relatii sau alte tranzactii. 

8. Toate informatiile dezvaluite in baza prezentului Acord vor ramane permanent in 

proprietatea partii care le-a dezvaluit si nici una dintre prevederile acestui acord 

nu va fi interpretata ca acordare sau conferire a drepturilor de licenta sau alte 

drepturi asupra Informatiilor Confidentiale puse la dispozitia Primitorului. 

9. Indiferent de ceea ce prevede prezentul acord, nici una dintre cele doua parti nu 

va fi raspunzatoare pentru daune speciale, indirecte, punitive sau in consecinta sau 

pentru pierderi inclusiv si nu numai pentru daune sau pierderi de urmatoarele  

tipuri: (i) care nu rezulta in mod direct si imediat din actiunile sau omisiunile 

oricareia dintre parti; (ii) care reprezinta pierderi de profituri sau de oportunitati  

(iii) care sunt rezultate ale unor circunstante, chiar daca astfel de circumstante au 

fost luate in consideratie de catre ambele parti, la semnarea prezentului Acord; 

(iv) care nu pot fi prevazute sau care nu sunt consecinta fireasca a actiunilor sau a 

omisiunilor oricareia dintre cele doua parti. 

10. Neexercitarea sau intarzierea in exercitarea drepturilor, sau privilegiilor detinute 

de oricare intre cele doua parti nu va constitui o renuntare la acestea dupa cum 

nici exercitarea singulara sau partiala a drepturilor sau privilegiilor nu va exclude 

exercitarea celorlalte drepturi in continuare. Renuntarea la drepturile uneia dintre 

Parti in baza prezentului acord este posibila numai daca acea parte isi da acordul 

in scris, in acest sens. 

11. Prezentul acord si obligatiile pe care le prevede se vor respecta de catre  ambele 

parti semnatare, succesorii si cesionarii acestora. Nici una dintre parti nu poate 

transfera sau cesiona drepturile sau obligatiile sale conform acestui Acord, fara 

consimtamintul  prealabil in scris, al celeilalte parti (consimtamint care nu va fi  

blocat sau intarziat fara motive intemeiate).     
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12. Prezentul acord este incheiat numai in beneficiul partilor semnatare si a 

succesorilor acestora inclusiv a cesionarilor acceptati de acestea, si nu confera 

tertelor parti nici o despagubire, revendicare, responsabilitate, drept de actiune, 

rambursare sau alte drepturi . 

13. Daca  se contatata ca  indiferent care dintre prevederile acestui Acord  sau parti 

din acest Acord este inaplicabila, invalida sau contravine legii (Prevedere 

contestata), acest lucru nu va afecta restul prevederilor prezentului acord care va 

ramine in vigoare si se va aplica cu respectarea conditiilor prevazute, mai putin 

prevederea contestata, daca aceasta disjungere nu invalideaza scopul principal al 

prezentului Acord. In cazul disjungerii oricareia dintre prevederile prezentului, 

Partile sunt de acord sa depuna toate eforturile pentru a obtine rezultatul prevazut 

initial in prevederea sus-mentionata. 

14. Toate notificarile (inclusiv toate cererile si revendicarile) intre parti se vor face in 

scris si se vor expedia la adresele mentionate in prima pagina a acordului sau la  

alte adrese notificate de catre parti, in scris, in scopul acestor comunicari.  

Modalitatile de expediere ale scrisorilor vor fi cele obisnuite, respectiv, posta, 

curier, e-mail, si fax. Se considera ca data la care notificarea este facuta  este data 

primirii acesteia, exceptind situatiile in care notificarile ajung la destinatie intr-o 

zi sau la o ora in care activitatea nu se desfasoara; in acest caz, se considera ca 

notificarea a  fost primita a doua zi, la reluarea activitatii de catre destinatar.  

15. Acest acord este valabil pe o perioada de doi ani  de la data semnarii sale. 

Legea aplicabila acestui Acord este legea romana. Neintelegerile aparute intre 

parti pe perioada si în legatura cu prezentul contract, nesolutionate pe cale 

amiabila, prin tratative directe, vor fi solutionate, la cererea partilor, de catre 

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langă Camera de Comert si 

Industrie a Romaniei.    

16. Acest acord a fost încheiat în 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

Acest Acord va intra in vigoare incepand cu data de ………………………..., data 

semnarii de catre Primitor. 

 

 

 

ROMAERO  SA    ………………………..(Primitorul) 

 

Nume:  Remus VULPESCU               Nume: ………………… 

 

 

 

 

 

Functie: Director General                                Functie: ………………… 

 

 

 


