ANEXA nr. 1 la CONTRACTUL nr. EX/___/___/___ din data de „___” ____________________ 201__

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE
„____” _______________ 201__

mun. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată „CREDITEX&CO”, IDNO 1014600023557, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Mesager
4, MD 2069 și oficiul în mun. Chișinău, str. A. Hâjdeu 94/1, of. 1, MD-2001, denumită în continuare „CREDITEX”, în persoana
Directorului, dl. NICOLAE LUNGU, pe de o parte, şi
„______________________________________________”, IDNO __________________________________, cu sediul în
__________________________________________________, denumită în continuare „COMERCIANT PARTENER”, în
persoana Directorului General, dl. __________________________________________ , care acționează în baza actului de
constituire, pe de altă parte,
ambii denumiți în continuare “PARTENERI”, au încheiat prezentul Acord de Confidențialitate (în continuare „ACORD”), cu
privire la următoarele:

Art. 1. Obiectul Acordului
Obiectul prezentului Acord îl reprezintă asigurarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor ce au devenit cunoscute
PARNTENERILOR în legătură cu executarea Contractului nr. EX/___/____/__ din data de „__” ________________ 201__
precum și proiectele puse la dispoziția PARTENERILOR sau de care aceștia iau cunoștință pe toată durata colaborării.
Art.2 Definiția informaților confidențiale
2.1. “Informațiile Confidențiale” sunt informațiile conținute în înscrisuri, imprimări pe banda magnetică, , secrete
profesionale, tehnici, proiecte, machete, programe de calculator, planuri strategice, planuri de marketing, financiare/de
afaceri, strategiile și procedurile de lucru folosite în activitatea PARTENERILOR, locații, amplasamente, proiectele de execuție
sau de orice natură care vizează activitatea PARTENERILOR, condiții comerciale speciale agreate cu anumiți parteneri,
informații referitoare la datele de identificare ale clienților sau furnizorilor, precum și alte informații tehnice, financiare sau
afaceri, informații privind structura operațională și de conducere a PARTENERILOR, parole sau chei de acces la baze de date de
orice natură, informații scrise sau sub orice alta formă materială care au ajuns la cunoștința PARTENERILOR în procesul de
executare al Contractului nr. EX/____/______/__ din data de „_____” __________________ 201__.
2.2. Partenerii vor utiliza informațiile confidențiale numai în scopurile ce reies din prevederile Contractului nr.
EX/___/____/___ din data de „____” _____________ 201__.
2.3. Toate versiunile exemplarelor pe suport electronic/magnetic (banda, C.D.) sau pe hârtie conținând Informații
Confidențiale se vor păstra în sediul PARTENERILOR, sau în cazuri speciale, în alte locații pe răspunderea Partenerilor.
Art. 3. Confidențialitatea
3.1. PARTENERII vor trata Informațiile Confidențiale furnizate cu aceeași atenție cu care tratează orice alte informații similare.
Atenția acordată păstrării confidențialității informației va fi, în toate cazurile, egală cu atenția pe care orice persoană ar
acorda-o, în circumstanțe similare, protejării confidențialității propriilor informații.
3.2. Informațiile vor fi tratate ca fiind confidențiale, iar PARTENERII nu au dreptul să transmită către terțe persoane
Informațiile Confidențiale, sau să permită terților accesul la Informațiile Confidențiale decât în cazurile strict determinate și
reglementate prin actele legislative, sau normative ale R.M., fiind obligate în acest scop.
Art. 4. Dezvăluirea neautorizată
Daca unul din PARTENERI constată că Informațiile Confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute sau
folosite în alte scopuri decât cele stabilite, acesta va înștiința în mod automat și cât mai urgent posibil celălalt PARTENER.
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Art. 5. Dezvăluirea în virtutea legii
Dacă unul din PARTENERI este solicitat de către organele juridice, instituții de stat, sau administrative, competente să solicite
astfel de Informații, atribuite ca confidențiale, referitoare la celălalt PARTENER în virtutea aplicării unei legi sau reglementari,
PARTENERUL dat va înștiința, prompt, celălalt PARTENER despre astfel de solicitări. Se interzice furnizarea Informațiilor
Confidențiale către organele juridice de către PARTENER fără temei juridic.
Art. 6. Durata de păstrare a confidențialității
Dacă părțile nu decid în alt fel, PARTENERII se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate de PARTENERI pe
o durată nedeterminată de timp sau până la încheierea unui acord suplimentar care va stipula expres această perioadă. Pe
toată această durată PARTENERII nu vor dezvălui fără permisiune “Informațiile Confidențiale” nici unui terț și vor folosi aceste
informații exclusiv în scopul indicate în contractele și acordurile încheiate.
Art. 7. Obligații
7.1. Informațiile confidențiale nu cad sub incidența dreptului de autor, astfel, că niciunul din Parteneri nu poate pretinde
asupra utilizării exclusive asupra acestor informații. Nici un Partener nu poate decide unilateral soarta acestor informații.
7.2. PARTENERII se obligă să nu facă afirmații mincinoase sau denigratoare unul despre altul, despre serviciile sale și a
partenerilor de afaceri, angajaților, asociaților, afirmații de natură să dăuneze imaginii societăților și bunului mers al activității
acestora.
7.3. În cazul în care unul din PARTENERI a încălcat clauzele de confidențialitate și nu a respectat prevederile prezentului Acord
se obligă să achite celuilalt PARTENER prejudiciul cauzat, fiind evaluat de ambele părți, ținînd cont de consecințele survenite.
Art. 8. Integritatea Acordului
Prezentul Acord reprezintă o înțelegere și un acord complet între părți și înlocuiește orice alte angajamente anterioare sau
prezente, scrise sau verbale, comunicări, înțelegeri și acorduri încheiate între părți în legătură cu subiectul la care se referă
Acordul de față. Acest Acord va putea fi modificat numai în scris de către ambele părți contractuale.
Art. 9. Independența clauzelor
În cazul în care una din clauzele prezentului Acord contravine legii sau devine inoperantă ca urmare a aplicării unei decizii
executive, legislative, judiciare sau a altor decrete sau decizii publice, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitate
celorlalte clauze contractuale care vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice ca și cum clauza invalidată,
perimată sau inoperantă nu a făcut parte din acest Acord la data semnării lui, cu condiția că părțile să ia masurile necesare
pentru a înlocui clauza invalidată, perimată sau inoperanta cu o alta clauză valabila, legală și aplicabilă care să conducă la
aceleași efecte juridice și/sau economice.
Art. 10. Durata
Acest Acord întra în vigoare la data semnării și are durata de valabilitate nedeterminată dacă părțile nu convin altfel.
Art. 11. Legea aplicabilă
Clauzele prezentului Acord și eventualele litigii, controverse sau diferende rezultate din, sau în legătură cu acestea, vor fi
guvernate, interpretate și respectiv soluționate conform legislației Republicii Moldova.
Art. 12. Litigii
Părțile se vor strădui, de buna credință, să rezolve pe cale amiabilă eventualele litigii, controverse sau diferențe apărute din
sau în legătură cu acest Acord. În cazul în care nu se ajunge la o soluție pe cale amiabilă, litigiile, controversele, diferendele se
vor înainta spre rezolvare instanțelor din Republica Moldova competente.
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Art. 13. DATELE BANCARE ALE PĂRȚILOR
CREDITEX
SRL„CREDITEX&CO”
Cod fiscal 1014600023557
IBAN MD58MO2224ASV75932157100
Banca BC"Mobiasbanca – Groupe Societe Generale"S.A.
Cod bancar MOBBMD2X
Adresa juridică: mun. Chişinău
Str. Mesager 4, MD-2069
Adresa oficiului: mun. Chișinău
Str. A Hâjdeu 94/1, of. 1
Mob: +373 691 543 11
Tel: +373 22 933 393
e-mail: office@creditex.md
Director
Nicolae Lungu ____________________
L.Ş.
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COMERCIANT PARTENER
_____________________________________________
Cod fiscal ____________________________________
IBAN ________________________________________
Banca BC„_________________________________”S.A.,
_____________________________________________
TVA _________________________________________
Cod bancar ____________________________________
Adresa ______________________________________
Tel: ___________________________________________
Mob.: ______________________________________
e-mail: ________________________________________
Director
______________________________ ______________
L.Ş.
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