
 

CONTRACT № ___ 

privind instalarea sistemului de supraveghere video și înregistrare 

 

"___” ____________2019                                                                                         mun.Chișinău 

 

 

”AZITECH” SRL, în persoana administratorului Sergheev Ruslan, care acționează în baza Statutului, 

denumită în continuare Prestator, pe de o parte  

și ________________________, situat în mun. Chișinău, str. ________________, numiţi în continuare 

Beneficiari, care sunt reprezentați prin  d-ul _________________________ CCL(ACC)_____, în continuare 

Mandatarul, IDNP (C/F) _____________________________, conform Contractului de Mandat din data de 

_________________, pe de altă parte,  

împreună denumite în continuare "părți", iar în mod individual "parte", au încheiat prezentul contract, după 

cum urmează: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1.  Prestatorul se obligă să furnizeze servicii cu privire la: 

 instalarea și conexiunea echipamentelor de înregistrarea video de supraveghere complexe prin intermediul 

internetului la Complexul hardware-software (mai departe CHS) «Orașul Meu Protejat»; 

 formarea arhivei video în CHS «Orașul Meu Protejat», oferind Beneficiarilor acces la arhive video; 

1.2. Beneficiarii se obligă să accepte și să achite pentru serviciile prestate de Prestator. 

1.3. Prestarea serviciilor conform prezentului contract, servește drept temei protecția ordinii publice. 

1.4. Echipamentele de supraveghere video și înregistrare se transmit în folosința Beneficiarilor în baza actului de 

predare-primire semnat de ambele părți, care este parte integrată al prezentului contract. 

 

2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ 

 

2.1. Costul unic pentru instalarea echipamentelor și înregistrarea la CHS «Orașul Meu Protejat» constituie 420,00 

(patru sute douazeci,00) lei conform anexei nr. 2, care este parte integrată al prezentului contract. 

2.2. Beneficiarii vor achita pentru serviciile prestare prin virament, la contul bancar al prestatorului sau prin 

depunerea în numerar la sediul beneficiarului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

 

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

3.1. Prestatorul se obligă: 

3.1.1. Să instaleze soft-ul «Orașul Meu Protejat» pentru sistemul de supraveghere video și  înregistrare, în 

conformitate cu anexa nr. 2. 

3.1.2. Să asigure non-stop stocarea și arhivarea înregistrărilor video. 

3.1.3. Să înregistreze Beneficiarii, în baza datelor de înregistrare primite, în calitate de participant al CHS «Orașul 

Meu Protejat». 

3.1.4. La solicitarea Beneficiarilor, să ofere consultare tehnică cu privire la utilizarea eficientă a ÎDT. 

3.2. Beneficiarii se obligă: 

3.2.1. Să achite serviciile prestate de Prestator în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

3.2.2. Să asigure acces Prestatorului în locurile unde urmează a fi instalate și deservite  echipamentele și sistemul 

de supraveghere video și înregistrare. 

3.2.3. Să nu transmită drepturile prevăzute de prezentul contract terțelor persoane fără acordul scris al Prestatorului. 

3.2.4. Să asigure un loc potrivit pentru plasarea echipamentului de supraveghere video și înregistrare, în 

conformitate cu anexa nr. 2. 

3.2.5. Să suporte costurile pentru energia electrică, consumată de sistemul de supraveghere și înregistrare video. 

3.2.6. Să facă cunoștință cu regulile de utilizare a sistemului de supraveghere video și înregistrare. 



 

3.2.7. Să se înregistreze pe CHS «Orașul Meu Protejat» și să transmită datele de înregistrare către Prestator, pentru 

a fi inclus în baza de date a acestuia. 

3.2.8. Să se înregistreze, după instalarea sistemului de supraveghere video, în calitate de operator de date cu 

caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

3.2.9. Să nu utilizeze informația obținută contrar prevederilor legislației în vigoare. 

3.3. Beneficiarul este în drept să beneficieze de serviciile acordate de către Prestator, cu privire la înregistrarea 

acestuia, în calitate de operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

4. ALTE CONDIȚII 

 

4.1. În cazul nerespectării prevederilor contractului, părțile vor duce răspundere în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

4.2 Dacă contractul a fost reziliat, Beneficiarii sunt obligati să ofere Prestatorului, acces la echipamentul instalat 

pentru ca acesta, ulterior să fie demontat. 

4.3 Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarii confirmă, că i-au fost oferite informații complete  privind 

procedura de furnizare a serviciilor, precum și modul de întreținere a echipamentului și a componentelor acestuia. 

De asemenea, Beneficiarilor le-au fost explicate toate drepturile și obligațiile prezentului contract. 

4.4  Prestatorul are dreptul să aducă terțe persoane pentru  îndeplinirea lucrărilor sau să cesioneze  drepturile și 

obligațiile sale ce decurg din prezentul contract, înștiințând despre acest fapt Beneficiarul. Acordul Beneficiarului 

va rezulta prin plata serviciilor prestate cesionarului.  

4.5. Toate litigiile care decurg din prezentul contract, părțile se angajează să le soluționeze pe cale amiabilă. În 

cazul în care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate în instanțele judecătorești, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

4.6. Toate modificările și completările la prezentul contract sunt valabile în cazul în care acestea sunt făcute în scris 

și semnate de ambele părți. 

4.7. Prezentul contract se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași forță juridică. 

 

 

5. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE        

 

                                                                                                                 

Prestator: 

AZITECH S.R.L. 

Adresa juridica :  

Mun. Chisinau 

str.A.Hajdeu, 63 of.1,      

c/f  1004600051832  

Victoriabank  

MD72VI000002224129184MDL  

VICBMD2X490   

Director 

Sergheev Ruslan  Vladimir  

Tel: (+373)022-88-60-60 

 

Semnătura ____________________ 

Mandatarul: 

___________________________________ 

C/F______________________________________ 

IBAN ____________________________________ 

Str. _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura __________________ 



 

          Anexa nr. 1 
           la contractul nr. ________ 

                                                                                                                             din “___”_______ 201_ 
  
  

CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 

  
 Prin clauza de confidenţialitate părţile convin că, pe toată durata contractului Nr._____şi după încetarea acestuia, 

să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite 

în prezentul contract. 
  

I. OBIECTUL CLAUZEI 
1. Obiectul prezentei clauze îl reprezintă asigurarea confidenţialităţii  tuturor datelor şi informaţiilor provenind de 

la _______, avute in derulare prestării de servicii în baza contractului Nr._____, puse la dispozitia prestatorului de 

servicii. 
  

II. DEFINIŢIA INFORMAŢIILOR CONFIDENŢIALE 
2.“Informaţiile Confidenţiale” sunt informaţiile conţinute în  înregistrarea evidenţei video, care au ajuns la 

cunoştinta operatorului de prestări servicii direct si/sau indirect. 
  

III. CONFIDENŢIALITATEA 
3.1 Operatorul de prestări servicii va trata Informaţiile Confidenţiale vizualizate în cadrul ___________ cu 

aceeaşi atenţie cu care tratează orice alte informaţii similare. Atenţia acordată păstrării confidenţialităţii informaţiei 

va fi, în toate cazurile, egală cu atenţia pe care orice persoană ar acorda-o, în circumstanţe similare, protejării 

confidenţialităţii propriilor informaţii. 

3.2. Informaţiile vor fi tratate ca fiind strict confidenţiale, iar operatorul de prestări servicii  nu are dreptul să: 
-copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în nici un fel, total sau parţial, nici unei alte persone, companii, 

corporaţii sau entităti, nici una din Informaţiile Confidenţiale sau aspecte legate de acestea; 
-permită terţilor accesul la Informaţiile Confidenţiale doar în limitele exercitării obligaţiilor din contract şi cu 

acordul administratorului _____________; 
  

IV. OBLIGAŢII 
4.1. Operatorul de prestări servicii nu are nici un drept, direct sau indirect asupra “Informaţiilor Confidenţiale”, 

exceptând dreptul de a folosi aceste informaţii în scopul şi în limitele stabilite prin prezenta clauză. 
4.2. Operatorul de prestării servicii este obligat: 

- să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de stocare; 

- să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod neautorizat; 
 

V. DURATA 
5.1 Clauza de confidenţialitate intră în vigoare la data semnării şi are durata de valabilitate pe toată perioada cât 

operează contractul Nr. ____ încheiat cu ____________; 
  

VI. RESPONSABILITĂŢI ŞI SANCŢIUNI 
6.1.  Nerespectarea acestei clauze de către prestatorul de servicii acordă dreptul de iniţiere a unui proces de judecată 

şi  obligarea celui în culpă la plata de daune şi prejudicii materiale si morale. 
  
  

  VII.  SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Prestator _____________________                                                    Beneficiar ____________________ 



 

         Anexa nr. 2 
           la contractul nr. ________ 

                                                                                                                             din “___”_______ 201_ 
 

Lista echipamentului care urmează a fi transmisă  

№ Denumire echipamentului Cant U.M Tipurile de proprietate 

1 
HD TVI Camera DS-2CE56D1T-IR (Dome  
2Mpx 2.8mm) 

6 Buc. In proprietatea locatarilor 

2 DS-2CE16D1T-IT5 ( EXIR 2.0Mpx 3,6mm) - Buc. In proprietatea locatarilor 

3 
HD-TVI DVR DS-7208HGHI-SH 8ch 2Mpx 
12.5fps,  

1 Buc. Utilizarea gratuită 

4 HDD 2 Tb WD40PURX 1 Buc. Utilizarea gratuită 

5 Power supply RS-75-12 (РИП)  1 Buc. In proprietatea locatarilor 

6 Cablu  CAT5E UTP-4P/CU/STR 100 m In proprietatea locatarilor 

7 Cablu ШВВПн 2х0,75 50 m In proprietatea locatarilor 

8 Tub gofrat d.20mm (белая) 50 Buc. In proprietatea locatarilor 

9 Box termoplast 100*100*70 6 Buc. In proprietatea locatarilor 

10 Pig Tail Conector DC Plug 2.1 6 Buc. In proprietatea locatarilor 

11 Balun AL 202P 6 Buc. In proprietatea locatarilor 

12 
151005 Crepej dlea trub polipropilenovii 
20mm 

100 Buc. In proprietatea locatarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestator:                                                                                           Mandatarul: 

________________/_____________/                                         _____________________ /_____________/   

 

 

 

 

 
  



 

         Anexa nr. 3 
           la contractul nr. ________ 

                                                                                                                             din “___”_______ 201_ 
 

încheiat între ,,AZITECH,, SRL în calitate de prestator și ACC(CCL)_____, în calitate de beneficiar. 

 

1. OBIECTUL  

1.1. Prestarea serviciilor de înregistrarea a beneficiarului, în calitate de operator de date cu caracter personal, la Centrul 

Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

 

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Prestatorul: 

2.1. Este în drept de a cere de la Beneficiar actele necesare, pentru înregistrarea acestuia, la Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator de date cu caracter personal. 

2.2. Este în drept de a cere acte necesare suplimentar, pentru înregistrare, în cazul în care, acestea nu corespund 

originalului. 

2.3. Este în drept de a refuza prestarea serviciilor în cazul în care, Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiunile 

prevăzute la pct. 2.6. 

2.4. Are obligația de a informa la ce etapă se află pregătirea actelor pentru înregistrare la Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Beneficiarul: 

2.5. Este în drept de a beneficia de serviciile acordate de către Prestator, cu privire la înregistrarea acestuia, în calitate 

de operator de date cu caracter personal, la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

2.6. Este obligat să predea şi să pună la dispoziția Prestatorului actele necesare pentru înregistrare în calitate de 

operator de date cu character personal la Centru. 

2.7. Este obligat de a oferi informații suplimentare Prestatorului, la necesitate. 

 

 

3. PREȚUL  

3.1. Prețul pentru prestarea serviciilor de înregistrare în calitate de operator de date la Centrul Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal este de 500,00 (cinci sute) lei. 

3.2. Plata se va face  la data semnării prezentei anexe. 

 

 

 

 

 

 

Prestator:                                                                                           Beneficiar: 

________________/_____________/                                         _____________________ /_____________/   



 

CONTRACT № 422 

Privind deservirea sistemului de supraveghere video și înregistrare 

 

"___” ____________2019                                                  mun.Chișinău 

 

 

”DESVIDEO” SRL, în persoana administratorului Tamciuc A. A , care acționează în baza Statutului, 

denumită în continuare Prestator pe de o parte, și  

și ________________________, situat în mun. Chișinău, str. ________________, numiţi în continuare 

Beneficiari, care sunt reprezentați prin  d-ul _________________________ CCL(ACC)_____, în continuare 

Mandatarul, IDNP (C/F) _____________________________, conform Contractului de Mandat din data de 

_________________, pe de altă parte,  

împreună denumite în continuare "părți", iar în mod individual "parte", au încheiat prezentul contract, după 

cum urmează: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1.  Prestatorul se obligă să furnizeze servicii cu privire la: 

 instalarea și conexiunea echipamentelor de înregistrarea video de supraveghere complexe prin intermediul 

internetului la Complexul hardware-software (mai departe CHS) «Orașul Meu Protejat»; 

 formarea arhivei video în CHS «Orașul Meu Protejat», oferind Beneficiarilor acces la arhive video; 

1.2. Beneficiarii se obligă să accepte și să achite pentru serviciile prestate de Prestator. 

1.3. Prestarea serviciilor conform prezentului contract, servește drept temei protecția ordinii publice. 

1.4. Echipamentele de supraveghere video și înregistrare se transmit în folosința Beneficiarilor în baza actului de 

predare-primire semnat de ambele părți, care este parte integrată al prezentului contract. 

 

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ 

 

2.1. Costul unic pentru instalarea echipamentelor și înregistrarea la CHS «Orașul Meu Protejat» constituie 420,00 

(patru sute douazeci,00) lei conform anexei nr. 2, care este parte integrată al prezentului contract. 

2.2. Beneficiarii vor achita pentru serviciile prestare prin virament, la contul bancar al prestatorului sau prin 

depunerea în numerar la sediul beneficiarului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

 

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

3.1. Prestatorul se obligă: 

3.1.1. Să instaleze soft-ul «Orașul Meu Protejat» pentru sistemul de supraveghere video și  înregistrare, în 

conformitate cu anexa nr. 2. 

3.1.2. Să asigure non-stop stocarea și arhivarea înregistrărilor video. 

3.1.3. Să înregistreze Beneficiarii, în baza datelor de înregistrare primite, în calitate de participant al CHS «Orașul 

Meu Protejat». 

3.1.4. La solicitarea Beneficiarilor, să ofere consultare tehnică cu privire la utilizarea eficientă a ÎDT. 

3.2. Beneficiarii se obligă: 

3.2.1. Să achite serviciile prestate de Prestator în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

3.2.2. Să asigure acces Prestatorului în locurile unde urmează a fi instalate și deservite  echipamentele și sistemul 

de supraveghere video și înregistrare. 

3.2.3. Să nu transmită drepturile prevăzute de prezentul contract terțelor persoane fără acordul scris al Prestatorului. 

3.2.4. Să asigure un loc potrivit pentru plasarea echipamentului de supraveghere video și înregistrare, în 

conformitate cu anexa nr. 2. 

3.2.5. Să suporte costurile pentru energia electrică, consumată de sistemul de supraveghere și înregistrare video. 

3.2.6. Să facă cunoștință cu regulile de utilizare a sistemului de supraveghere video și înregistrare. 



 

3.2.7. Să se înregistreze pe CHS «Orașul Meu Protejat» și să transmită datele de înregistrare către Prestator, pentru 

a fi inclus în baza de date a acestuia. 

3.2.8. Să se înregistreze, după instalarea sistemului de supraveghere video, în calitate de operator de date cu 

caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

3.2.9. Să nu utilizeze informația obținută contrar prevederilor legislației în vigoare. 

3.3. Beneficiarul este în drept să beneficieze de serviciile acordate de către Prestator, cu privire la înregistrarea 

acestuia, în calitate de operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

4. ALTE CONDIȚII 

 

4.1. În cazul nerespectării prevederilor contractului, părțile vor duce răspundere în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

4.2 Dacă contractul a fost reziliat, Beneficiarii sunt obligati să ofere Prestatorului, acces la echipamentul instalat 

pentru ca acesta, ulterior să fie demontat. 

4.3 Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarii confirmă, că i-au fost oferite informații complete  privind 

procedura de furnizare a serviciilor, precum și modul de întreținere a echipamentului și a componentelor acestuia. 

De asemenea, Beneficiarilor le-au fost explicate toate drepturile și obligațiile prezentului contract. 

4.4  Prestatorul are dreptul să aducă terțe persoane pentru  îndeplinirea lucrărilor sau să cesioneze  drepturile și 

obligațiile sale ce decurg din prezentul contract, înștiințând despre acest fapt Beneficiarul. Acordul Beneficiarului 

va rezulta prin plata serviciilor prestate cesionarului.  

4.5. Toate litigiile care decurg din prezentul contract, părțile se angajează să le soluționeze pe cale amiabilă. În 

cazul în care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate în instanțele judecătorești, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

4.6. Toate modificările și completările la prezentul contract sunt valabile în cazul în care acestea sunt făcute în scris 

și semnate de ambele părți. 

4.7. Prezentul contract se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași forță juridică. 

 

 

5. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE        

 

                                                                                                                 

Prestator: 

DESVIDEO S.R.L. 

Adresa juridica :  

R-nul Ialoveni, 

s. Zâmbreni,      

c/f  1018600040534  

Cod IBAN: MD85VI022241100000560MDL  

BC Victoriabank SA Sucursala 11 Chişinău 

VICBMD2X883   

Director 

Tamciuc Artur 

 

Semnătura ____________________ 

Mandatarul: 

___________________________________ 

C/F______________________________________ 

IBAN ____________________________________ 

Str. _______________________________________ 

Nr. de telefon______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura __________________ 



 

          Anexa nr. 1 
           la contractul nr. ________ 

                                                                                                                             din “___”_______ 201_ 
  
  

CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 

  
 Prin clauza de confidenţialitate părţile convin că, pe toată durata contractului Nr._____şi după încetarea acestuia, 

să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite 

în prezentul contract. 
  

I. OBIECTUL CLAUZEI 
1. Obiectul prezentei clauze îl reprezintă asigurarea confidenţialităţii  tuturor datelor şi informaţiilor provenind de 

la _______, avute in derulare prestării de servicii în baza contractului Nr._____, puse la dispozitia prestatorului de 

servicii. 
  

II. DEFINIŢIA INFORMAŢIILOR CONFIDENŢIALE 
2.“Informaţiile Confidenţiale” sunt informaţiile conţinute în  înregistrarea evidenţei video, care au ajuns la 

cunoştinta operatorului de prestări servicii direct si/sau indirect. 
  

III. CONFIDENŢIALITATEA 
3.1 Operatorul de prestări servicii va trata Informaţiile Confidenţiale vizualizate în cadrul ___________ cu 

aceeaşi atenţie cu care tratează orice alte informaţii similare. Atenţia acordată păstrării confidenţialităţii informaţiei 

va fi, în toate cazurile, egală cu atenţia pe care orice persoană ar acorda-o, în circumstanţe similare, protejării 

confidenţialităţii propriilor informaţii. 

3.2. Informaţiile vor fi tratate ca fiind strict confidenţiale, iar operatorul de prestări servicii  nu are dreptul să: 
-copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în nici un fel, total sau parţial, nici unei alte persone, companii, 

corporaţii sau entităti, nici una din Informaţiile Confidenţiale sau aspecte legate de acestea; 
-permită terţilor accesul la Informaţiile Confidenţiale doar în limitele exercitării obligaţiilor din contract şi cu 

acordul administratorului _____________; 
  

IV. OBLIGAŢII 
4.1. Operatorul de prestări servicii nu are nici un drept, direct sau indirect asupra “Informaţiilor Confidenţiale”, 

exceptând dreptul de a folosi aceste informaţii în scopul şi în limitele stabilite prin prezenta clauză. 
4.2. Operatorul de prestării servicii este obligat: 

- să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de stocare; 

- să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod neautorizat; 
 

V. DURATA 
5.1 Clauza de confidenţialitate intră în vigoare la data semnării şi are durata de valabilitate pe toată perioada cât 

operează contractul Nr. ____ încheiat cu ____________; 
  

VI. RESPONSABILITĂŢI ŞI SANCŢIUNI 
6.1.  Nerespectarea acestei clauze de către prestatorul de servicii acordă dreptul de iniţiere a unui proces de judecată 

şi  obligarea celui în culpă la plata de daune şi prejudicii materiale si morale. 
  
  

  VII.  SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Prestator _____________________                                                    Beneficiar ____________________ 



 

         Anexa nr. 2 
           la contractul nr. ________ 

                                                                                                                             din “___”_______ 201_ 
 

Lista echipamentului care urmează a fi transmisă  

№ Denumire echipamentului Cant U.M Tipurile de proprietate 

1 
HD TVI Camera DS-2CE56D1T-IR (Dome  
2Mpx 2.8mm) 

6 Buc. In proprietatea locatarilor 

2 DS-2CE16D1T-IT5 ( EXIR 2.0Mpx 3,6mm) - Buc. In proprietatea locatarilor 

3 
HD-TVI DVR DS-7208HGHI-SH 8ch 2Mpx 
12.5fps,  

1 Buc. Utilizarea gratuită 

4 HDD 2 Tb WD40PURX 1 Buc. Utilizarea gratuită 

5 Power supply RS-75-12 (РИП)  1 Buc. In proprietatea locatarilor 

6 Cablu  CAT5E UTP-4P/CU/STR 100 m In proprietatea locatarilor 

7 Cablu ШВВПн 2х0,75 50 m In proprietatea locatarilor 

8 Tub gofrat d.20mm (белая) 50 Buc. In proprietatea locatarilor 

9 Box termoplast 100*100*70 6 Buc. In proprietatea locatarilor 

10 Pig Tail Conector DC Plug 2.1 6 Buc. In proprietatea locatarilor 

11 Balun AL 202P 6 Buc. In proprietatea locatarilor 

12 
151005 Crepej dlea trub polipropilenovii 
20mm 

100 Buc. In proprietatea locatarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestator:                                                                                           Mandatarul: 

________________/_____________/                                         _____________________ /_____________/   

 

 

 

 

 
  



 

         Anexa nr. 3 
           la contractul nr. ________ 

                                                                                                                             din “___”_______ 201_ 
 

încheiat între ,,AZITECH,, SRL în calitate de prestator și ACC(CCL)_____, în calitate de beneficiar. 

 

4. OBIECTUL  

4.1. Prestarea serviciilor de înregistrarea a beneficiarului, în calitate de operator de date cu caracter personal, la Centrul 

Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

 

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Prestatorul: 

5.1. Este în drept de a cere de la Beneficiar actele necesare, pentru înregistrarea acestuia, la Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator de date cu caracter personal. 

5.2. Este în drept de a cere acte necesare suplimentar, pentru înregistrare, în cazul în care, acestea nu corespund 

originalului. 

5.3. Este în drept de a refuza prestarea serviciilor în cazul în care, Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiunile 

prevăzute la pct. 2.6. 

5.4. Are obligația de a informa la ce etapă se află pregătirea actelor pentru înregistrare la Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Beneficiarul: 

5.5. Este în drept de a beneficia de serviciile acordate de către Prestator, cu privire la înregistrarea acestuia, în calitate 

de operator de date cu caracter personal, la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

5.6. Este obligat să predea şi să pună la dispoziția Prestatorului actele necesare pentru înregistrare în calitate de 

operator de date cu character personal la Centru. 

5.7. Este obligat de a oferi informații suplimentare Prestatorului, la necesitate. 

 

 

6. PREȚUL  

6.1. Prețul pentru prestarea serviciilor de înregistrare în calitate de operator de date la Centrul Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal este de 500,00 (cinci sute) lei. 

6.2. Plata se va face  la data semnării prezentei anexe. 

 

 

 

 

 

 

Prestator:                                                                                           Beneficiar: 

________________/_____________/                                         _____________________ /_____________/   


