
 

 
 

 

Membră a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 
 

 Sediul central : Strada Vasile Conta Nr.16, Sector 2, Bucureşti 
Punct de lucru : Sala Polivalentă, cam 210, Sector 4 Bucureşti;   

Tel/Fax: 031.805.74.71 ; Site : www.frmd.ro ;  

E-mail: office@frmd.ro,ioanaeu822@gmail.com 

  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

Federația Română de Modelism 

Contract de prestări servicii nr……../……………… 
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.  

- În vederea respectării măsurilor privind protecția datelor cu caracter personal la care participantul la activitatea sportivă are acces în 

activitatea pe care o prestează și având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale Legii 190/2018 privind 

măsurile de punere în aplicare a acestui Regulament, Participantul la activitatea sportivă va semna Declarația de Confidențialitate 

prevăzută în Anexa 1 la prezentul Contract. 

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.  

 

Prestator,                                                                            Beneficiar, 

       Federația Română de Modelism 

 

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

Declar prin prezenta că voi trata toate informațiile, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la care am accesul în 

timpul executării Contractului nr. __________ din data __________ (în continuare “Contractul”) ca fiind confidențiale 

și nu voi dezvălui astfel de informații către terțe persoane, decât în conformitate cu prezenta Declarație, documente 

aparținând Federației Române de Modelism sau în conformitate cu legile aplicabile. 

Voi folosi orice informație primită în timpul executării Contractului numai în scopul specificat în Contract. 

Voi trata ca deosebit de confidențială orice informație primită în scris sau verbal, care ar putea aduce daune Federației 

Române de Modelism în cazul dezvăluirii către persoane neautorizate, indiferent dacă informațiile sunt clasificate ca 

fiind confidențiale sau nu.  

Voi trata informațiile confidențiale în conformitate cu normele și politicile interne ale Federației. 

Dacă mi se va solicita să colaborez cu terțe persoane în executarea Contractului, nu voi împărtăși nicio informație 

confidențială altfel decât cu respectarea politicilor și normelor interne ale Federației Române de Modelism  

Dacă aș fi obligat printr-o decizie a oricărei instanțe jurisdicționale în legătură cu un litigiu, sau a oricărui alt organ 

judiciar, guvernamental sau de reglementare competent, sau dacă aș fi obligat din punct de vedere legal să dezvălui orice 

informație confidențială, voi notifica imediat Federația Română de Modelism, în scris. 

Dacă orice obligație care decurge din această Declarație este încălcată, voi anunța Federația Română de Modelism 

imediat după ce am luat cunoștință de o astfel de încălcare. 

Obligațiile de confidențialitate în conformitate cu această Declarație de Confidențialitate rămân în vigoare chiar și după 

expirarea Contractului. 

Cunosc faptul că încălcarea normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal atrage răspunderea 

administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii. 

PRESTATOR 

Nume si prenume: ________________________________________ 

 

Data:   ________________________________________ 

 

Semnătura:  ________________________________________ 


