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Functia Semnatura 

Aprobat Ruxandra Nicoleta GHIBA Director OCPI Ilfov  

Verificat 

Georgeta GRIGORE Sef Serviciu Economic  

Bianca-Gina PAVEL Consilier Juridic  

Adriana-Ioana DINUT 
Coordonator Compartiment 

Achizitii si Administrativ 
 

 

ACORD-CADRU 

DE PRESTARI SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE,  

TRANSPORT DE VALORI 

 

In temeiul: 
-  Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, 
- H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, 
- Normelor procedurale interne nr. 3993C/ 02.03.2017 (Rev.1) 
- Legea nr 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
s-a incheiat prezentul Acord-cadru pentru o perioada de 24 luni avand ca obiect 
„PRESTAREA SERVICIILOR DE DE PAZA SI PROTECTIE, TRANSPORT DE VALORI”  
 

 

1. Partile contractante 

1.1. OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV cu sediul in Bucuresti, 
Soseaua Pavel D Kiseleff, nr. 34, sector 1 cod 11347, telefon: +40-21-224.60.85, +40-21-
224.61.57, +40-21-224.60.82, fax: +40-21-224.60.84, +40-21-224.61.56, avand codul fiscal 
10086689, cod IBAN nr. RO81TREZ23G510103200130X, deschis la Trezoreria Sector 1 
Bucureşti, reprezentat prin Ruxandra Nicoleta GHIBA, avand functia de Director, in calitate de 
Promitent - Achizitor 
si 
1.2. S.C. ............................, cu sediul social in ..............................., telefon ..............., fax: 
..................., e-mail: ........................... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
........................, CUI ......................, cod IBAN nr. ............................ deschis la Trezoreria 
.............................., legal reprezentata de ........................., avand functia de ......................, in 
calitate de Promitent - Prestator, 
 
2. Definitii  
Art. 2.1 - In prezentul acord-cadru precum si in cuprinsul Contractelor subsecvente, urmatorii 
termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract -  acordul-cadru, contractul subsecvent şi toate anexele lor; 
b) promitent achizitor şi promitenti prestatori - partile prezentului acord-cadru, aşa cum 
sunt acestea numite in prezentul acord-cadru; 
c) achizitor şi prestator – partile contractului subsecvent, aşa cum sunt acestea sunt 
determinate in urma atribuirii fiecarui contract subsecvent; 
d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care prestatorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
f) servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta 
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tehnica in perioada de garantie şi orice alte asemenea obligatii care revin prestatorului prin 
contract; 
g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora şi esentiala a 
componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor şi serviciilor poate fi distincta de nationalitatea prestatorului; 
h) destinatie finala - locul unde prestatorul are obligatia de a furniza produsele; 
i) forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibila şi inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibila executarea şi, respectiv, indeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii 
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extreme de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
k)  zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
3. Interpretare 
Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
Art. 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, cu 
exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. 
 
4. Scopul  si obiectul Acordului-cadru 
4.1. Scopul acordului cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor 
guverna contractele subsecvente de servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii 
prezentului acord-cadru. 
4.2. Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca 
obiect prestarea serviciilor de PAZA SI PROTECTIE, TRANSPORT DE VALORI  pentru OCPI 
Ilfov . 
4.3. Promitetul prestator se obliga ca, prin contractele subsecvente care ii vor fi atribuite, sa 
presteze servicii de paza, protectie si transport valori pentru OCPI Ilfov, in conditiile convenite 
in prezentul acord–cadru şi in functie de necesitatile concrete ale autoritatii contractante, 
cuprinse in Caietul de Sarcini sau in celelalte parti ale Documentatiei de atribuire. 
 
5. Durata acordului-cadru 
5.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, de la 01.02.2020 pana la 31.01.2022. 
5.2 - a) Orice contract subsecvent, atribuit in temeiul prezentului acord-cadru, va intra in 
vigoare la data stabilita in respectivul contract subsecvent si işi va inceta efectele dupa 
indeplinirea tuturor obligatiilor de catre ambele parti.  
b) Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile achizitorului, numai in 
perioada de valabilitate a Acordului-cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de 
catre ambele parti.  
Perioada de 24 de luni reprezinta perioada in interiorul careia contractul subsecvent trebuie sa 
fie atribuit, nu si prestat/finalizat. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata de 
valabilitate a acordului-cadru. 
c) Durata contractului subsecvent va putea fi prelungita, cu acordul partilor, prin act aditional. 
 
6. Documentele acordului cadru 
a) caietul de sarcini, 
b) propunerea tehnica si propunerea financiara, 
c) acord de subcontractare (daca acesta exista),  
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d) angajament privind susţinerea tehnica si profesionala a ofertantului (daca acesta exista), 
e) acordul de asociere, daca este cazul, 
f) polita de asigurarea de raspundere civila constituta de prestator, 
g) acte aditionale (daca acestea exista) 
 
7. Pretul unitar al serviciilor 
7.1.Pretul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator in propunerea financiara, 
anexa la prezentul acord-cadru. 
7.2. Preturile unitare, aferente prezentului acord-cadru, prevazute in oferta promitentului-
prestator sunt ferme pe intreaga durata de derulare a prezentului acord-cadru. 
  
8. Ajustarea pretului unitar  
8.1. a) Pe parcursul derularii contractului subsecvent nu se accepta ajustarea pretului unitar 
ofertat la incheierea acordului-cadru. 
b) Partile pot conveni ajustarea pretului, pe baza unor justificari corespunzatoare, doar in 
privinta modificarilor legislative referitoare la stabilirea salariului minim garantat in plata 
corespunzator perioadei pentru care se deruleaza contractul subsecvent. 
 Modificarea pretului, se va face in baza unei notificari scrise din partea prestatorului catre 
achizitor, insotita de justificarea corespunzatoare si oferta de pret actualizata si detaliata. 
Preţul unitar poate fi revizuit in cazul in care se modifica cuantumul salariului minim garantat in 
plata, proporţional cu valoarea modificarii acestora dupa urmatoarea formula: 
T2=T1 * Sn/Sv 
unde T2 = tarif actualizat 
T1 = tarif ofertat declarat castigator in cadrul procedurii 
Sn = salariul minim nou brut pe tara garantat in plata 
Sv = salariul minim vechi brut pe tara garantat in plata 
 
 Ajustarea preţului este aplicabila direct, in cazul in care au loc modificari legislative sau au 
fost emise de catre autoritaţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului.   
In orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru 
acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului. 
 
9.Cantitatea previzionata 
Art. 9.1. Cantitatea previzionata (minima si maxima) de servicii ce urmeaza a fi prestate in 
baza contractelor subsecvente este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul acord-cadru. 
 
10. Obligatiile promitentului - prestator 
10.1. Promitentul-prestator se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu 
promitentul-achizitor in perioada de valabilitate a acordului-cadru, sa presteze serviciile de 
paza si protectie, transport de valori  pentru OCPI Ilfov, in conditiile convenite in prezentul 
acord-cadru şi in contractul subsecvent. 
10.2. Promitentul-prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte cel putin calitatea 
prevazuta in propunerea tehnica, parte integranta la prezentul acord-cadru. 
10.3. Promitentul-prestator se obliga sa presteze serviciile de paza si protectie, transport de 
valori pentru OCPI Ilfov astfel cum au fost prevazute in prezentul acord – cadru, ori de cate ori 
Promitentul-Achizitor solicita incheierea unui contract subsecvent. 
10.4. Promitentul-prestator se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la 
securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele 
subsecvente. 
 10.5. Promitentul-prestator are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului 
acord-cadru, sa notifice Promitentul-achizitor in termen de 3 zile de la aparitia oricarei situatii 
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta 
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situatie (declansarea procedurii de insolventa, datele de identificare ale administratorului 
judiciar, orice informatii cu privire la starea de fapt a societatii). 
10.6. Promitentul-prestator se obliga sa despagubeasca promitentul - achizitor impotriva 
oricaror: 
a) reclamatii şi actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
promitentul-achizitor. 
10.7. Pentru asumarea totala a raspunderii pentru eventualele pagube produse, prestatorul va 
prezenta in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului de prestari servicii 
de ambele parţi, polita de asigurare de raspundere civila a societatii de paza si protectie 
pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau tertilor pagubiti, ca urmare a 
producerii unui eveniment asigurat, prejudicii constatate ca fiind din vina agentilor de paza, 
inclusiv pentru furturi, deteriorari de orice natura asupra bunurilor, marfurilor, dotarilor, 
elementelor vehiculelor aflate in proprietatea sau custodia Beneficiarului sau tertilor din cadrul 
obiectivului incredintat spre paza Prestatorului, comise de catre personalul Prestatorului. 
Valoarea politei in caz de eveniment va fi in valoare de minim 500.000 euro/eveniment, 
valabila pentru toata perioada de valabilitate a prezentului contract. Polita se va prezenta in 
original sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnata de catre 
reprezentantul legal al ofertantului. 
Prestatorul va prezenta achizitorului si dovada platii primei/primelor de asigurare. 
Neprezentarea politei, in termenul specificat, da dreptul achizitorului sa rezilieze prezentul 
contract. 
10.8. Promitentul-prestator se obliga sa nu cesioneze drepturile si obligatiile sale asumate prin 
prezentul acord cadru unei terte persoane, fara acordul scris al promitentului-achizitor. 
10.9. In cazul in care, promitent prestatorul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea unui/unor tert/terti, promitentul-
prestatorul şi tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea 
acordului-cadru. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub 
conditia neindeplinirii de catre acesta/aceştia a obligatiilor de sustinere asumate prin 
angajament.  
10.10. In cazul in care, Promitentul-prestator este o asociere alcatuita din doua sau mai multe 
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul acord-cadru. 
10.11. Promitentul-prestator se obliga să prelucreze datele cu caracter personal la care are 
acces pe parcursul derularii prezentului contractului cu respectarea dispozițiilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date  și doar în baza instrucţiunilor primite de la achizitor. 
10.12 Promitentul-prestator se obliga să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate 
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte 
forme de prelucrare ilegală. 
10.13 Factura fiscala va fi emisa de promitentul-prestator si va fi insotita de procesul-verbal de 
prestatie si pontajul aferent, avizate si asumate de catre reprezentantul legal al prestatorului si 
reprezentantul desemnat al achizitorului. 
 
11. Obligatiile promitentului – achizitor  
11.1. Promitentul - achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite 
promitentului– prestator, sa achizitioneze serviciile de paza si protectie, transport de valori  
pentru OCPI Ilfov, in conditiile convenite in prezentul acord-cadru si in conditiile prevazute in 
caietul de sarcini. 
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11.2. Promitentul-achizitor se obliga sa efectueze plata serviciilor prestate in termen de 30 de 
zile de la data receptionarii facturii fiscale emise de catre promitentul – prestator, prin virament 
bancar in contul prestatorului deschis la Trezorerie, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 
11.3. Promitentul-achizitor se obliga sa nu incheie, pe durata prezentului acord-cadru, un nou 
acord-cadru, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze servicii care fac obiectul prezentului 
acord-cadru, cu exceptia cazului in care promitentul-prestator declara ca nu mai are 
capacitatea de a raspunde solicitarilor. 
11.4. Autoritatea contractanta işi rezerva dreptul de a atribui contracte subsecvente in limita 
fondurilor existente si in functie de necesitati. 
11.5. Autoritatea contractanta nu are obligatia sa achizitioneze cantitatea minima sau maxima 
prevazuta in acordul cadru. Acordul-cadru nu reprezinta un angajament ferm al autoritatii 
contractante, astfel incat conditiile minime/maxime vor ramane numai la nivel de estimari, 
nereprezentand limite fixe. 
 
12. Incetarea acordului cadru 
12.1. Prezentul acord-cadru inceteaza de drept fara a mai fi necesara interventia instantelor 
judecatoresti sau a unui tribunal arbitral, in urmatoarele conditii: 
- prin acordul partilor; 
- ajungerea la termen a acordului-cadru,  
- prin reziliere:  

 in cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul 
contract; 

 in cazul in care, fata de una dintre parti s-a declansat falimentul sau este in incapacitate 
de   plata; 

 in cazul in care, una din parti cesioneaza fara acordul celeilalte parti drepturile si 
obligatiile rezultate din prezentul contract ; 

la data anularii sau retragerii licentei de functionare. Prestatorul are obligatia sa comunice de 
indata Achizitorului anularea sau retragerea licentei. 
12.2. a) Partea care invoca incetarea acordului-cadru notifica celeilalte parti cauza de incetare 
cu 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
b) partea care invoca rezilierea ca urmare a neindeplinirii sau a indeplinirii in mod 
necorespunzator de catre cealalta parte in mod culpabil si repetat a obligatiilor asumate prin 
prezentul acord-cadru, notifica partea culpabila cu 15 zile inainte de data la care incetarea 
urmeaza sa-si produca efecte. 
12.3. Dupa incetarea contractului partile nu vor mai fi tinute de termenii si conditiile din 
contract decat pentru punerea in executare a drepturilor si obligatiilor care iau nastere din 
derularea contractului, pana la incetarea acestuia. 
12.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru in perioada de 
valabilitate a acestuia, in cazul in care contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului 
sau pe perioada derularii acestuia, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa 
din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice.    
 
13. Amendamente 
Art. 13.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru, de a conveni 
modificarea clauzelor acordului-cadru, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante 
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la 
data incheierii acordului-cadru. 
 
14. Litigii 
14.1. Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului 
acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila. 
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14.2. Daca dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca aceasta sa se 
solutioneze de catre instantele de judecata competente din Romania potrivit legii. 
 
15. Limba care guverneaza contractul 
15.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
15.2. Acordul-cadru și Contractul subsecvent vor fi interpretate conform legilor din Romania. 
 
16. Comunicari 
16.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
16.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat şi in momentul 
primirii comunicarii. 
16.3. Comunicările între părţi se pot face prin telefon/ fax / e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
Prezentul acord-cadru se incheie  in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare 
parte. 
 
Promitent-Achizitor,                                                       Promitent-Prestator, 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE  
IMOBILIARA ILFOV 

S.C………………………………... 
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ANEXA NR. 1 

La Acordul-cadru nr.  ……………. / …………………….. 
„SERVICII DE DE PAZA SI PROTECTIE, TRANSPORT DE VALORI” 

 
 
 

Denumire serviciu U.M. 

Pret 
unitar 

- 
lei,fara 
TVA - 

Cantitate 
minima 
Acord 
cadru 

Cantitate 
maxima 
Acord 
cadru 

Valoare 
minima 
Acord-
cadru 

- lei,fara 
TVA - 

Valoare 
maxima 
Acord-
cadru 

- lei,fara 
TVA - 

SERVICII DE DE PAZA SI 
PROTECTIE 

ore 
     

TRANSPORT DE VALORI cursa/zi 
     

TOTAL ACORD-CADRU 
  

 
 
 

 
 
Promitent-Achizitor,                                                       Promitent-Prestator, 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE  
IMOBILIARA ILFOV 

S.C…………………………. 
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ANEXA la Acordul-cadru nr. ......................... /............................. 
 
 

CLAUZE STANDARD PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 
Partile contractante: 
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV, in calitate de 
BENEFICIAR, 
si 
S.C. ........................................., in calitate de PRESTATOR, 
 
 Art. 1.Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, 
privind protectia datelor cu caracter personal.  
Art. 2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se 
aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei 
persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea 
Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a 
urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:  
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau 
transferul informatiilor personale  

● informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim 
de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de 
incalcare a securitaţii datelor a ajuns in atentia acestuia,  

● indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu 
Regulamentul 679/2016.  
Art. 3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au 
incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt scop 
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemena 
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada 
corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.  
Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau 
comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. 
Prin urmare, Parsile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in 
ceea ce priveşte obligatiile asumate prin aceasta clauza:  
● vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor 
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal  

● vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor  

● se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor 
au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi 
citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa 
stocare  

● se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa 
verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreşte sa se efectueze transferul datelor cu 
caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor  

● se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor  

● se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti  

● se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentala  

● se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat  
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 Prezenta Anexa s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta. 
 
 
 

          Achizitor,                                                                Prestator, 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE  
IMOBILIARA ILFOV 

S.C.................................... 

 


