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Contract de prestări servicii 
 

ART. 1 - Încheiat între : 

1. Federația Româna de Modelism, cu sediul in Str. Vasile Conta, Nr.16, Sector 2, București, CUI 

4203784, având ca reprezentant legal pe doamna Dumitru Ioana, Secretar General, în calitate de 

beneficiar.  

2. Doamna / Domnul __________________________________, domiciliat în _______________,  

județul __________________, str _____________________, nr ______________, bl________, 

ap_________ CNP_________________, CI seria_____________, numărul___________, eliberat 

de______________________, la data de __________________în calitate de prestator. 

 

ART. 2 - Obiectul contractului : Prestarea de servicii arbitraj în perioada  _______________________ 

la _________________________________________________________________________________. 

 

ART. 3 - Durata contractului :_________________________ 

 

ART. 4 - Prețul contractului : _______ lei brut,  _______ lei net, plătibili în data de______________. 

 

ART. 5 - Obligațiile Părților : 

1. Prestatorul : Se obligă să respecte normele de etică si disciplină ale Federației Române de Modelism 

Nerespectarea acestor obligații poate atrage rezilierea directă a prezentului contract, fără ca 

beneficiarul să mai aibă vreo datorie financiară față de prestator.  

2. Beneficiar : Să îi asigure prestatorului toate materialele necesare arbitrajului.  

 

ART.6 - Clauze finale : Prezentul contract completează legislația aflată în vigoare la data semnării 

acestuia. Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, câte 1 pentru fiecare parte.  
 

       Îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în scopul participarii in cadrul      
   campionatelor nationale si internationale. 

       Declar pe propria răspundere că: 

   • Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, prenume, vârstă,                  

data nașterii, CNP; 

   • Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM, cu sediul în București, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, CUI    

4203784; 

   • Am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, respectiv: Mihai Paul-Marian, numar de telefon: 0723785962, adresa de e-mail:   

office@frmd.ro. 

   • Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document; 

   • Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată de minim 1 an; 

   • Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa București, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, pot exercita, în mod gratuit, 

următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată; 

   • Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 

 

Prestator,                                                                                          Beneficiar, 

        Federația Română de Modelism 
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