
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 31.10.2019

HOTĂRÂRE
privind solicitarea acordului Consiliului General al M unicipiului Bucureşti pentru împuternicirea 
expresă a Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti în  vederea încheierii Acordului de parteneriat

cu Agenţia pentru Agenda Digitală a României

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru  
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.10.2019

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 688822/CP/30.10.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 687589/29.10.2019 al Direcţiei Administrative şi Management 

Informaţional -  Serviciul Informatică;
Adresa nr. 687636/29.10.2019 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional -  
Serviciul Informatică; 

în  conformitate cu prevederile:
-  Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
Luând în considerare:

-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. s) şi alin. (3) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l .  Se solicită acordul Consiliului General al M unicipiului Bucureşti pentru împuternicirea 
expresă a Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu 
Agenţia pentru Agenda Digitală a  României având ca scop interconectarea Sistemului Naţional 
Electronic de Plată (SNEP) cu aplicaţia locală a  Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Art.2. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat ce se va încheia între Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României, prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze Acordul de parteneriat, prevăzut la 
art.2, precum şi toate actele ce decurg din derularea acestuia. / " \

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrativă şi Management Informaţional 
Serviciul Informatică şi celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
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Caîea Dudeşti nr. 191» Sector 3,031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...

Data M  M  2 0 /3

a proiectului de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în vederea 

încheierii Acordului de parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitală a României

în Strategia de Digitalizare si Dezvoltare a Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti, aferentă 
perioadei 2017 -2021, a fost detaliată necesitatea interconectării bazelor de date şi creşterea 
nivelului de interporabilitate interinstituţională, în acest sens, la nivelul Primăriei Sectorului 3 
desfăşurându-se o amplă activitate de digitalizare şi implementare de proiecte informatice ce au ca 
finalitate asigurarea de servicii digitale, atât în mediul Online cât si locale, cetăţenilor de pe raza 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Astfel, au fost implementate sî sunt dezvoltate interfaţe de interconectare a bazelor de date 
pentru creerea unei fluidităţi informatice a datelor deja existente în sistem a cetăţenilor pentru 
scăderea timpului de răspuns şi reducerea numărului de documente depuse.

Având în vedere implementarea, în plină desfăşurare, a unui sistem informatic de tip portal de 
servicii electronice, prin care Primăria Sectorului 3 urmăreşte modernizarea modalităţii generale de 
comunicare externă prin intermediul site-ului sau de prezentare şi continuare a procesului de 
eficientizare a relaţiei cu cetăţenii, din perspectiva serviciilor oferite de către instituţie, printr-o 
iniţiativă de creare a unei alternative digitale a serviciilor furnizate în acest moment la ghişeu, prin 
servicii electronice, precum si Hotărârea nr.178 din 28.07.2015 a Consiliului Local al Sectorului 3 prin 
care Direcţia Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 3 era autorizată să implementeze 
sistemul de plată online prin Ghiseul.ro, este necesară încheierea unui acord de parteneriat între 
Agenţia pentru Agenda Digitală a României si Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, prin care AADR 
va permite autentificarea utilizatorilor în aplicaţia locală a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin 
datele de logare deja existente ( peste 60.000 de useri ) furnizate de SNEP ( Sistemul Naţional 
Electronic de Plată ) precum şi posibilitatea efectuării plăţilor online necesare parcurgerii unei 
proceduri prin direcţionarea utilizatorilor către SNEP.

în acest sens, se doreşte dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăţilor online cu cârdul, 
a taxelor şi impozitelor, prin interconectarea Sistemului National Electronic de Plata (SNEP ) cu 
aplicaţia locală a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate 
nr.687589/29.10.2019 al Direcţiei Administrative şi Management Informaţional -  Serviciul

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarle3.r0
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Nr. 687589/29.10.2019

TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 / 340 4011 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatica<Jppvimafie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 
Împuternicirea expresa a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti de a încheia Acodul de 

parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitala a României

In prezent Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti desfasoara o ampla activitate de 
digitalizare si implementare de proiecte informatice ce au ca finalitate asigurarea de servicii digitale , 
atat in mediul Online cat si locale cetateniilor de pe raza Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti.

Necesitatea, identificata ca nevoie stringenta a interconectării bazelor de date si creşterea nivelului 
de interporabilitate interinstitutionala a fost detaliata si dezvoltata in Strategia de Digitalizare si 
Dezvoltare a Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti aferenta perioadei 2017 -2021. In acest sens, au fost 
implementate si sunt dezvoltate interfate de interconectare a bazelor de date pentru creerea unei fluidităţi 
informatice a datelor deja existente in sistem a cetateniilor pentru scăderea timpului de răspuns si 
reducerea de documente depuse.

Având in vedere implentarea, in plina desfăşurare, unui sistem informatic de tip portal de servicii 
elenctonice, prin care Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti urmăreşte modernizarea 
modalităţii generale de comunicare externa prin intermediul site-ului sau de prezentare si continuarea 
procesului de eficientizare a relaţiei cu cetăţenii din perspectiva serviciilor oferite de către instituţie, 
printr-o iniţiativă de creare a unei alternative digitale a serviciilor furnizate în acest moment la ghişeu 
prin servicii electronice, precum si HCLS3 nr.178 din 28.07.2015 prin care Direcţia Generala de 
Impozite si Taxe Locale a Sectorului 3 era autorizata sa implementeze sistemul de plata online prin 
Ghiseul.ro, este necesara incheierea unui acord de parteneriat intre Agenţia pentru Agenda Digitala a 
României si Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti, prin care AADR va permite autentificarea 
utilizatorilor in aplicaţia locala a Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti prin datele deja de logare 
existente ( peste 60.000 de useri ) furnizate de SNEP ( Sistemul National Electronic de Plata ) precum 
si posibilitatea efectuării plaţilor online necesare parcurgerii unei proceduri prin direcţionarea 
utilizatorilor către SNEP.

Se doreşte dezvoltarea unei colaborări in scopul promovării plaţilor online cu cârdul a taxelor si 
impozitelor prin interconectarea Sistemului National Electronic de Plata (SNEP ) cu aplicaţia locala a 
Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia in vigoare.

Validarea datelor de logare,acceptul utilizatoriilor pentru procedura de validare,răspunderea juridica 
pentru validare a indentitatii utilizatorilor ( contribuabili cu domiciliu in Sectorul 3), precum si achitarea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
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unei taxe lunare de utilizare webservice autentificare SNEP va reveni eclusiv in sarcina Sectorului 3 a 
Municipiului Bucureşti

Fata de cele menţionate mai sus, propunem spre analiza si aprobarea Consiliului Local a Sectorului 
3, proiectul de hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
pentru imputemicirea expresa a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti de a încheia Acodul de 
parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitala a României, in vedererea interconectării Sistemului 
National Electronic de Plata (SNEP) cu aplicaţia locala a Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti.

DIRECTOR EXECUTIV 
Radu Alexandru MUNTEANU
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Acord de parteneriat
N r......./ ....................

încheiat astăzi,............................ , între:

Agenţia pentru Agenda Digitală a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, 
sectorul 2, tel. 021/303.29.91, reprezentată prin Dragoş Cosmin NICULESCU, în calitate de preşedinte, 
denumit în continuare operator SNEP

Şi
Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, cu sediul în Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti, reprezentată 
prin domnul Robert Sorin Negoiţă, în calitate de Primar, denumită în continuare instituţia publică,

denumite individual partea şi împreună părţile

PREAMBUL
Având în vedere că părţile doresc dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăţilor Online cu 
cârdul a taxelor şi impozitelor, ţinând cont că această colaborare presupune interconectarea Sistemului 
Naţional Electronic de Plată (SNEP) cu aplicaţia locală a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti, cele 
două părţi au stabilit de comun acord următoarele:

I.Obiectul Acordului:

l.l.Obiectul prezentului acord îl constituie implementarea de către operatorul SNEP în aplicaţia locală a 
Sectorului 3 al municipiului Bucureşti a următoarelor facilităţi:
a) posibilitatea efectuării plăţilor online necesare parcurgerii unei proceduri prin direcţionarea 
utilizatorilor către SNEP;
b) autentificarea utilizatorilor în aplicaţia locala a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti prin datele de 
logare furnizate de SNEP.

1.2. Condiţii realizare Acord:
a) Validarea datelor de logare se efectuează numai pentru contribuabilii cu domiciliul în sectorul 3 
(denumiţi în continuare „utilizatorii”) transferaţi în cadrul SNEP de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti;
b) Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti se obligă să solicite acceptul utilizatorilor pentru parcurgerea 
procedurii de validare date de logare SNEP;
c) Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti se obligă la plata unui “tarif lunar de utilizare webservice 
autentificare SNEP” în valoare de 500 lei fara TVA;
d) răspunderea juridică şi/sau responsabilitatea pentru orice litigiu rezultat din utilizarea facilităţilor care 
fac obiectul prezentului Acord este în sarcina fiecăreia dintre părţi semnatare, după caz;
e) răspunderea juridică pentru validarea identităţii utilizatorilor cade exclusiv în sarcina Sectorului 3 al 
municipiului Bucureşti;
f) Validarea identităţii utilizatorilor aplicaţiei proprii a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti în vederea 
obţinerii/ transmiterii de documente specifice se realizează prin utilizarea semnăturii electronice extinse.

2.Durata

2.1.Prezentul acord intră în vigoare la data d e ............................ şi se încheie pe o perioada de 2 (doi) ani,
prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părţi nu o denunţă unilateral 
prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare.

Avizat,
Direcţia Administrativă şi Management Informaţional 
Director executiv.
Radu Alexandru Munteanu

Avizat,
Direcţia Juridică

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef serviciu,
Georgeta Vişan



3. Obligaţiile părţilor

3.1 .Instituţia publică are următoarele obligaţii:
a) de a lua toate măsurile necesare pentru implementarea în aplicaţia locală a Sectorului 3 al municipiului 
Bucureşti a facilităţilor prevăzute la Art. 1.1;
b) de a respecta reglementările legale în vigoare privind SNEP;
c) de a respecta regulile şi procedurile operatorului SNEP prevăzute de dispoziţiile Ordinului comun al 
ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrului administraţiei şi internelor şi 
ministrului finanţelor publice nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 
naţional electronic de plată Online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul banca, cu modificările şi 
completările ulterioare, în activitatea curentă;
d) de a informa, prin mijloacele gratuite pe care le are la dispoziţie, contribuabilii pe care îi are în 
evidenţă cu privire Ia facilităţile de plată oferite prin SNEP şi de a transmite operatorului SNEP 
recomandări cu privire la îmbunătăţirea serviciului;
e) de a oferi suport contribuabililor, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea 
plăţilor prin SNEP;
f) de a oferi suport operatorului SNEP, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte 
realizarea plăţilor prin SNEP;

3.2.Operatorul SNEP are următoarele obligaţii:
a) de a pune la dispoziţia instituţiei publice informaţiile necesare în vederea realizării obiectului 
Acordului;
b) de a dispune trimiterea către instituţia publică de materiale, informaţii şi rapoarte necesare bunei 
operări a SNEP, îmbunătăţirii activităţii şi viitoarelor dezvoltări ale acestuia;
c) de a oferi suport instituţiei publice şi utilizatorilor cu privire la facilităţile ce fac obiectul prezentului 
acord, în limita competenţelor pe care le are.

4.Forţa majoră

4.1. (1) Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut 
după intrarea în vigoare a prezentului acord, care împiedică partea sau părţile să îşi îndeplinească total sau 
în parte obligaţiile asumate prin prezentul acord, exonerează de răspundere partea care o invocă în 
condiţiile legii.
(2) Partea care invocă forţa majoră va aduce la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare apariţia 
cazului de forţă majora, în maximum 48 de ore de la producere.

4.2. După primirea notificării şi confirmării menţionate, cele două părţi se vor consulta şi vor decide în 
termen de 15 zile asupra acţiunilor şi măsurilor ce se impun în interesul ambelor părţi pentru a limita şi 
contracara efectele situaţiei de forţă majoră.
în situaţia în care forţa majoră a fost corect notificată şi justificată faţă de cealaltă parte, drepturile şi 
obligaţiile celor două părţi vor fi automat prelungite cu o perioadă egală justificată prin forţa majoră. 
Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor datorate forţei 
majore.

4.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forţă majoră 
evenimentul respectiv nu încetează, prezentul acord se consideră reziliată de plin drept la data primirii de 
către partea afectată a unei notificări în acest sens din partea celeilalte părţi.

5.Condiţiile de încetare a Acordului

5.1.Prezentul acord poate înceta prin:

Avizat,
Direcţia Administrativă şi Management Informaţional 
Director executiv,
Radu Alexandru Munteanu

Avizat,
Direcţia Juridică

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef serviciu,
Georgeta VIşan



a) acordul scris al părţilor;
b) denunţarea unilaterală, în scris, din partea oricăreia dintre părţi, cu respectarea unui termen de preaviz 
de 60 de zile;
c) rezilierea de plin drept tară punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată sau îndeplinirea 
vreunei alte formalităţi, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută sau îşi execută în mod 
necorespunzător obligaţiile asumate în temeiul prezentului acord. Partea prejudiciată va notifica în scris 
părţii aflate în culpă obligaţia neexecutată/executată în mod necorespunzător. Partea aflată în culpă se 
obligă să depună toate diligentele în vederea soluţionării problemei, în termen de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice de la data primirii notificării. în cazul în care partea aflată în culpă nu a soluţionat problema 
notificată în termenul de 30 (treizeci) de zile, Acordul va fi reziliat de plin drept, la sfârşitul perioadei de 
30 de zile calendaristice;
d) rezilierea de plin drept în condiţiile art. 4 pct. 4.3.

5.2.Nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul accord de către 
una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi, în condiţiile legii, la rezilierea Acordului(în condiţiile 
menţionate mai sus).

6. Cesiunea Acordului

6.1. Părţile nu pot cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul acord fără acordul 
prealabil, scris, al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţii cesiunii şi a rezilierii de plin drept a acordului.

7. Rezolvarea litigiilor

7.1 .Litigiile de orice natură decurgând din interpretarea şi executarea prezentului Acord sau în legătură cu 
aceasta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii desemnaţi de către părţi, vor fi 
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

8. Modificarea Acordului

8.1. Părţile sunt de acord că orice modificare sau completare a prevederilor prezentului Acord se va realiza 
în scris, prin act adiţional, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai ambelor părţi.

8.2. Modificările prezentului Acord constituie părţi integrante ale acesteia şi intră în vigoare la data 
semnării lor de ambele părţi.

9. Notificări

9.1.Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Acordului va fi notificat de către părţi la 
adresele precizate mai jos:

Pentru Agenţia pentru Agenda Digitală a României: 
Persoana de contact: Bogdan CHIRA 
Adresă: Str. Italiana nr 22, S2, Bucureşti 
Telefon: 0213032997 interior 3 
E-mail: bogdan,chira@ ghiseul.ro

Pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti: 
Persoana de contact: George RADU 
Adresă: Calea Dudesti nr. 191, S3, Bucureşti 
Telefon: 0213180306 
E-mail: george.radu@primarie3 ,ro

Avizat»
Direcţia Administrativă şi Management Informaţional 
Director executiv,
Radu Alexandru Munteanu

Avizat,
Direcţia Juridică

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef serviciu,
Georgeta Vişan



9.2, Notifîcările vor conţine antetul părţii şi menţiunile "Cu referire la Acordul" şi, după caz, menţiunea 
"urgent". Ele vor fi adresate conducerii celeilalte părţi şi persoanei de contact (aceea care se ocupă în mod 
curent de ducerea la îndeplinire a obiectului Acordului).

9.3. Notificările se vor transmite în scris, prin e-mail, către persoana de contact, urmând a fi transmise şi 
prin scrisoare recomandată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu 
sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute anterior.

10.Dispoziţii finale

10.1. Părţile vor depune toate diligentele pentru derularea în bune condiţii a prezentului acord.Avizat,
Avizat, Avizat,
Direcfia Administrativă şi Management Informaţional Direcţia Juridică Direcţia Economică
Director executiv, Serviciul l egislaţie şi Avizare Contracte Director executiv,
Radu Alexandru Munteanu Şef serviciu, Octavian Ghetu

Georgela Vişan

10.2. Prezentul Acord reprezintă întreaga înţelegere a părţilor şi se interpretează conform dispoziţiilor 
legale în vigoare şi se supune legii române.

10.3.Renunţarea uneia dintre părţi la aplicarea vreunei prevederi cuprinse în prezentul Acord trebuie, în 
mod obligatoriu, să fie expresă şi confirmată în scris.

10.4 Anexa 1 face parte din prezentul Acord de parteneriat.

Prezentul Acord s-a încheiat astăzi..................................... în Bucureşti, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti,

Preşedinte Primar
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Anexa 1

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE

Prezentul Acord de Confidenţialitate (“Acordul”) a fost încheiat între:

Agenţia pentru Agenda Digitală a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, 
sectorul 2, tel. 021/303.29.91, reprezentată prin Dragoş Cosmin NICULESCU, în calitate de preşedinte, 
denumit în continuare operator SNEP,

Şi

Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, cu sediul în Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti, reprezentată 
prin domnul Robert Sorin Negoiţă, în calitate de Primar, denumită în continuare instituţia publică,

denumite în continuare separat "Partea” sau, după caz, "Partea care Furnizează Informaţiile” sau "Partea 
care Primeşte Informaţiile” şi împreună "Părţile”.

ÎNTRUCÂT fiecare Parte va dezvălui celeilalte Părţi anumite Informaţii Confidenţiale (astfel cum acest 
termen este definit mai jos), ambele Părţi vor acţiona, de la caz la caz, atât în calitate de Parte care 
Furnizează Informaţiile cât şi în calitate de Parte care Primeşte Informaţiile;

ÎNTRUCÂT fiecare din Părţi, în calitatea ei de Parte care Primeşte Informaţii, se obligă să protejeze 
confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale primite de la Partea care Furnizează Informaţiile, conform 
termenilor şi condiţiilor stabilite de prezentul Acord;

ÎN BAZA DECLARAŢIILOR RECIPROCE conţinute de acest Acord, Părţile convin după cum 
urmează:

Definiţia Informaţiilor Confidenţiale
1.1. “Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informaţie privitoare la secrete profesionale şi orice alte 
informaţii/informaţie aparţinând uneia sau alteia dintre Părţi inclusiv, dar nu limitat la descoperiri, idei, 
concepte, know-how, procedee tehnice, proiecte, specificaţii, desene, planşe, schiţe, planuri, diagrame, 
machete, modele industriale, scheme logice, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator, 
documente de licitaţie, planuri strategice, planuri de dezvoltare, acoperire teritorială, planuri de marketing 
/  financiare /  de afaceri, comisioane, propuneri de planuri tarifare, numele angajaţilor, clienţilor sau 
furnizorilor precum şi alte informaţii tehnice, financiare sau de afaceri, grafice sau alte informaţii 
dezvăluite în scris, sau sub orice altă formă tangibilă sau intangibilă, de către deţinătorul informaţiilor de 
acest gen, indiferent dacă informaţiile astfel transmise poartă sau nu menţiunea expresă "informaţii 
confidenţiale" sau "informaţii proprietate exclusivă”, pe care Partea care Furnizează Informaţiile le 
dezvăluie Părţii care Primeşte Informaţiile în scris sau pe orice alt suport tangibil sau intangibil.
1.2. Informaţiile Confidenţiale nu includ informaţiile despre care Partea care Primeşte Informaţiile poate 
face dovada că:

a. le deţinea fără obligaţia de a păstra confidenţialitatea, înainte de a-i fi fost dezvăluite de Partea 
care Furnizează Informaţiile;

b. au fost obţinute legal, în alte circumstanţe decât în cadrul Raporturilor între Părţi sau al 
prezentului Acord;
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c. au fost create independent de către Partea care Primeşte Informaţiile şi nu în cadrul 
Raporturilor între Părţi sau al prezentului Acord;

d. erau publice din alte surse decât Partea care Furnizează Informaţiile la data la care Partea care 
Furnizează Informaţiile le-a dezvăluit Părţii care Primeşte Informaţiile, sau au devenit publice 
ulterior, din alte cauze decât din vina Părţii care Primeşte Informaţiile.

1.3. Informaţiile Confidenţiale nu vor fi considerate publice în sensul art. 1.2 lit. d de mai sus în 
următoarele ipoteze: (i) în cazul în care o parte din acestea este înglobată în informaţia generală care se 
face publică, obligaţia de confidenţialitate rămâne valabilă pentru informaţiile neînglobate sau (ii) în 
cazul în care numai anumite caracteristici, componente sau combinaţii ale Informaţiilor Confidenţiale 
sunt sau devin de notorietate publică, obligaţia de confidenţialitate rămâne valabilă pentru celelalte 
caracteristici, componente sau combinaţii.

2. Destinaţia Informaţiilor Confidenţiale
Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să utilizeze Informaţiile Confidenţiale numai în scopurile 
stabilite de obiectul Acordului de ParteneriatNr..../............

3. Confidenţialitate
3.1. Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să nu dezvăluie Informaţiile Confidenţiale primite de la 
Partea care Furnizează Informaţiile nici unui terţ, agent sau contractor al său, indiferent dacă aceştia au 
sau nu nevoie să cunoască respectivele Informaţii Confidenţiale. Prepuşii Părţii care Primeşte Informaţiile 
implicaţi în Raporturile între Părţi au dreptul să primească Informaţii Confidenţiale în sensul stabilit în 
acest Acord, numai în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru derularea Raporturilor între 
Părţi şi numai cu condiţia că aceştia să-şi asume obligaţia de confidenţialitate în prelucrarea Informaţiilor 
Confidenţiale, iar Partea în cauză va rămâne pe deplin răspunzătoare faţă de Partea care Furnizează 
Informaţiile pentru orice încălcare a prezentului Acord de către prepuşii săi.
3.2. Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să trateze Informaţiile Confidenţiale furnizate de Partea 
care Furnizează Informaţiile cu aceeaşi grijă cu care îşi tratează propriile informaţii confidenţiale sau, cel 
puţin, cu aceeaşi grijă cu care tratează de obicei informaţiile de aceeaşi natură. în protejarea Informaţiilor 
Confidenţiale, Partea care Primeşte Informaţiile va acţiona cel puţin cu aceeaşi atenţie cu care orice altă 
persoană ar acţiona în circumstanţe similare pentru a-şi proteja propriile informaţii confidenţiale.
3.3. Părţile se obligă să trateze Informaţiile Confidenţiale pe care şi le fiimizează reciproc drept informaţii 
confidenţiale. Partea care Primeşte Informaţiile se obligă:

a. să nu copieze, reproducă, distribuie sau să divulge total sau parţial nici unei alte persoane, 
companii, corporaţii sau entităţi, nici una din Informaţiile Confidenţiale sau vreun aspect legat 
de acestea

b. sa nu permită terţilor accesul la Informaţiile Confidenţiale.
3.4. Partea care Primeşte Informaţiile nu va aborda direct sau prin interpuşi companiile la care Partea care 
Furnizează Informaţiile a identificat un interes pentru soluţiile Părţii care Primeşte Informaţiile, pentru a 
le propune o colaborare care să excludă Partea care Furnizează Informaţiile.
3.5. Fiecare din Părţile semnatare ale prezentului acord se obligă să asigure păstrarea confidenţialităţii de 
către angajaţi, subcontractori şi orice persoane, liberi profesionişti sau entităţi care colaborează cu sau 
prestează servicii pentru Partea semnatară şi va răspunde pentru orice încălcare a prezentului Acord 
săvârşită de vreuna din persoanele indicate mai sus.

4. Dezvăluire neautorizată
Dacă Partea care Primeşte Informaţiile constată dezvăluirea neautorizată, pierderea sau folosirea abuzivă 
a Informaţiilor Confidenţiale pe care le-a primit, Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să înştiinţeze 
prompt Partea care Furnizează Informaţiile despre aceasta.

5. Solicitare
Dacă Părţii care Primeşte Informaţiile îi este solicitat să divulge Informaţii Confidenţiale de către o 
persoană neautorizată să primească astfel de informaţii, indiferent dacă terţul respectiv este sau nu
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autorizat să primească Informaţii Confidenţiale şi indiferent dacă terţul oferă sau nu bani sau alte avantaje 
în schimbul Informaţiilor Confidenţiale, Partea care Primeşte Informaţiile se obligă prin acest Acord să 
înştiinţeze imediat Partea care Furnizează Informaţiile în legătură cu propunerea respectivă şi să ofere 
detalii despre solicitarea respectivă (denumirea persoanei care a făcut propunerea, data solicitării precum 
şi orice alte detalii relevante).

Daune
6.1. Dacă se dovedeşte că Părţii care Primeşte Informaţiile i-a tbst solicitat să dezvăluie Informaţii 
Confidenţiale în sensul celor menţionate la art. 5 de mai sus şi că nu s-a conformat obligaţiilor acolo 
descrise, Partea care Primeşte Informaţiile va fi obligată la plata de daune în condiţiile prevăzute la 
Art.12.
6.2. Dacă se dovedeşte că Partea care Primeşte Informaţiile a dezvăluit din neatenţie, din eroare, din 
culpă sau din orice formă de neglijenţă Informaţii Confidenţiale unei terţe persoane neautorizate să 
primească astfel de informaţii, Partea care Primeşte Informaţiile va fi obligată la plata integrală a daunei 
produse.
6.3. Dacă se dovedeşte că Partea care Primeşte Informaţiile a dezvăluit sau a permis, în mod intenţionat, 
dezvăluirea de Informaţii Confidenţiale sau a favorizat sau mijlocit divulgarea de Informaţii 
Confidenţiale, Partea care Primeşte Informaţiile va fi obligată la plata integrală a daunei produse.
6.4. în cazul în care Partea care Primeşte Informaţiile încalcă clauza 3.4, atunci aceasta datorează Părţii 
care Furnizează Informaţiile contravaloarea integrală a daunei produse.

7. Divulgare în virtutea legii
7.1. Dacă Partea care Primeşte Informaţiile este obligată prin lege sau hotărâre judecătorească să 
dezvăluie Informaţii Confidenţiale, Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să notifice prompt, în acest 
sens, Partea care Furnizează Informaţiile, pentru a-i da posibilitatea Părţii care Furnizează Informaţiile de 
a se proteja într-o manieră pe care o va considera potrivită.
7.2. In cazul în care Partea care Furnizează Informaţiile nu reuşeşte să obţină o măsură prin care să îşi 
protejeze Informaţiile Confidenţiale, Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să divulge strict acele 
porţiuni din Informaţiile Confidenţiale necesar a fi dezvăluite conform legii sau hotărârii judecătoreşti 
menţionate la art. 7.1 şi să depună toate diligenţele pentru că Informaţiile Confidenţiale astfel divulgate să 
fie tratate în conformitate cu prevederile prezentului Acord.

8. Drept de proprietate asupra materialelor
Partea care Primeşte Informaţiile confirmă şi recunoaşte că Partea care Furnizează Informaţiile este şi va 
rămâne în permanenţă proprietarul tuturor Informaţiilor Confidenţiale pe care aceasta din urmă le divulgă 
Părţii care Primeşte Informaţiile în scopul prezentului Acord.

9. Drepturi sau licenţe
Informaţiile Confidenţiale sunt proprietatea exclusivă a Părţii care Furnizează Informaţiile. Partea care 
Primeşte Informaţiile înţelege şi recunoaşte că prezentul Acord nu îi conferă nici un drept explicit sau 
implicit asupra Informaţiilor Confidenţiale primite de la Partea care Furnizează Informaţiile.

10. Durata. încetarea acordului
Prezentul Acord se încheie pe o durată de 2 ani (2 ani) şi intră în vigoare la data semnării, prelungindu-se 
de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părţi nu o denunţă unilateral prin notificare 
scrisă transmisă celeilalte părţi cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare. Obligaţiile din 
prezentul Acord care revin Părţii care Primeşte Informaţiile în cursul derulării Raporturilor între Părţi 
ulterior semnării prezentului Acord rămân valabile şi produc efecte asupra tuturor Informaţiilor 
confidenţiale primite, pe întreaga durată a prezentului Acord precum şi pe termen nelimitat de la data 
încetării acestuia sau de la data încetării Raporturilor între Părţi, oricare dintre aceste două momente 
survine mai târziu.
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11. Restituirea sau distrugerea Informaţiilor Confidenţiale
11.1 La cererea scrisă înaintată de Partea care Furnizează Informaţiile, Partea care Primeşte 
Informaţiile va restitui Părţii care Furnizează Informaţiile toate Informaţiile Confidenţiale pe care Partea 
care Primeşte Informaţiile le deţine, precum şi suporturile pe care acestea sunt stocate, inclusiv toate 
copiile executate de pe Informaţiile Confidenţiale şi va confirma toate acestea în scris Părţii care 
Furnizează Informaţiile.
11.2. Restituirea Informaţiilor Confidenţiale nu scuteşte Partea care Primeşte Informaţiile de celelalte 
obligaţii pe care aceasta şi le asumă prin prezentul Acord.

12. Despăgubiri
Partea care Furnizează Informaţiile recunoaşte că încălcarea prezentului Acord de către Partea care 
Primeşte Informaţiile poate provoca daune Părţii care Furnizează Informaţiile şi, în consecinţă, Partea 
care Primeşte Informaţiile este de acord să despăgubească integral Partea care Furnizează Informaţiile, cu 
o sumă ce va fi stabilită fie amiabil fie prin hotărâre judecătorească.
13. Notificări
13.1. Toate notificările între Părţi se transmit în scris, prin fax sau prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, la adresele de notificare sau la numerele de fax menţionate în articolul 13.2 de mai 
jos. Notificările trimise conform acestui articol 13 vor fi considerate valabil transmise (i) în cazul 
expedierii prin poştă, la data menţionată pe confirmarea de primire şi (ii) în cazul transmiterii prin fax, la 
data menţionată pe raportul de confirmare a transmiterii generat de aparatul fax al Părţii expeditoare. 
Oricare modificare a adresei sau numărului de fax va fi valabilă pentru scopul notificării numai dacă este 
comunicată celeilalte Părţi cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data transmiterii notificării 
relevante.
13.2. Notificările şi comunicările se vor transmite către part la adresele de mai jos:

Pentru Agenţia pentru Agenda Digitală a României:
Persoana de contact: Bogdan CHIRA 
Adresă: Str. Italiana nr 22, S2, Bucureşti 
Telefon: 0213032997 interior 3 
E-mail: bogdan.chira@ghi seul .ro

Pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti: 
Persoana de contact: George RADU 
Adresă: Calea Dudesti nr. 191, S3, Bucureşti 
Telefon: 0213180306 
E-mail: george.radu@nrimarie3 .ro

14. Novaţie
Nici una dintre Părţi nu are dreptul de a nova prezentul Acord sau de a constitui o sarcină asupra 
drepturilor de care se bucură în temeiul prezentului Acord, fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părţi.

15. Integralitatea Acordului
15.1. Prezentul Acord reprezintă unica înţelegere între Părţi în legătură cu obiectul sau şi înlocuieşte 
toate declaraţiile, corespondenţa, înţelegerile şi acordurile anterioare verbale sau scrise existente între 
Părţi, anterioare prezentului Acord şi având obiectul menţionat în acesta.
15.2. Prezentul Acord va putea fi modificat numai prin acte adiţionale semnate de ambele Părţi.
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16. Nulitati parţiale
In cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Acord este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă ca 
urmare a unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătoreşti sau a altei autorităţi competente, acest fapt 
nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale, acestea continuând să rămână 
în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum clauza declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă nu ar fi 
făcut parte din acest Acord la data semnării lui, cu condiţia că Părţile să ia măsurile necesare pentru a 
înlocui cât mai curând clauza anulată, ilegală, sau inaplicabilă cu o altă clauză valabilă, legală şi 
aplicabilă şi care să producă aceleaşi efecte juridice şi/sau economice, sau pe cat posibil efecte similare ca 
şi clauza anulată, ilegală sau inaplicabilă.

17. Legea aplicabilă
Prezentul Acord precum şi eventualele litigii, controverse sau diferendumuri decurgând din sau legate de 
acesta sunt şi vor fi reglementate, interpretate şi soluţionate conform legii române.

18. Litigii
Părţile se obligă să acţioneze de bună credinţă pentru a soluţiona amiabil orice dispută, controversă sau 
diferendum pe care l-ar putea avea în legătură cu prezentul Acord si sa depună eforturi comune pentru a 
crea condiţiile necesare realizării obiectivelor acestuia. Dacă Părţile nu ajung la o soluţie amiabilă în 
termen de 30 (treizeci) de zile de la apariţia unei dispute, controverse sau diferendum, Părţile sunt de 
acord să defere respectiva dispută, controversă sau diferendum instanţelor judecătoreşti române 
competente de pe raza teritorială a părţii care va avea calitatea de reclamant.

19. Non-Concurenţa
19.1 Părţile se obligă să nu abordeze şi să nu angajeze nici un salariat sau alţi profesionişti ai celeilalte 
Părţi.
19.2 In cazul încălcării acestei înţelegeri de nonconcurenţă, Partea care suferă prejudicii are dreptul de a 
pretinde daune-interese în condiţiile prevăzute la Art. 12.
19.3 Clauza de nonconcurenţă va rămâne în vigoare pe durata acordului de confidenţialitate, conform 
art. 10.

DREPT CONFIRMARE A CELOR DE MAI SUS, Părţile au dispus redactarea prezentului Acord, la
data d e ___________ , în două (2) exemplare originale în limba română, câte un (1) exemplar pentru
fiecare Parte semnatară. Fiecare Parte garantează şi declară celeilalte Părţi că persoanele pe care le-au 
împuternicit să semneze prezentul acord sunt autorizate la data semnării Acordului să semneze acest 
Acord
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Ref. la : proiectul de hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti pentru împuternicirea expresa a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti de a încheia 
Acodul de parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitala a României

Prin prezenta va inaintam Raportul de Specialitate nr. 687589/29.10.2019 al Direcţiei Administrative 
si Management Informaţional si proiectul de HCLS3 privind solicitarea acordului Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresa a Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti de a încheia Acodul de parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitala a României

DIRECTOR EXECUTIV 
Radu Alexandru MUNTEANU

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


