


                                                                                                                                                                  
R O M A N I A 
CURTEA DE APEL TARGU MURES 
Sediu administrativ provizoriu: 
Târgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr.69, jud. Mureş 
Telefon 0265-269223/fax 0265-265346,email ion.blanariu@just.ro 
DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR SI ADMINISTRATIV 
 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
DE CĂTRE CURTEA DE APEL TG. MUREȘ 

 
       În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal si privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general  privind protecția datelor) 

  Firma …………………………. cu sediul în…………….…str.………………….….., nr…………, 
jud…………., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr………………..……, având CUI ……………….,  cont 
deschis  la Trezoreria  ……..………., cu nr…………………………………….., telefon…………………, 
reprezentați legal prin domnul  ………………………având funcţia de ………………………………..;  

  Având în vedere  
  - Prevederile art.6 alin.(1), art. 7 alin.(1), (2), art.20 din Regulamentul (UE) 2016/679, al      

Parlamentului European și al datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date . 
  -  Prevederile art.14 din Regulamentul (UE) 2016/679, al Parlamentului European și al datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date : 
,,Protecţia conferită de prezentul regulament ar trebui să vizeze persoanele fizice, indiferent de cetăţenia 

sau de locul de reşedinţă al acestora, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. 
Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în 
special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale 
persoanei juridice. “  

- Prin date cu caracter personal înțelegem orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod 
particular prin referire la un  număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale; 

Ne exprimăm consimțământul  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  de către  Curtea de 
Apel Tg. Mureș și transmiterea lor în diverse forme (scris, electronic, oral) către  terți , ca urmare a obligațiilor  ce 
decurg din legislația în vigoare,  în scopul: 

o încheierii, semnării și parafării contractelor; 
o executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la  cererea 

persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 
Datele cu caracter personal  ale  persoanelor fizice care semnează contractul  sunt prelucrate în 
vederea executării contractului. 

o transmiterii/primirii ofertelor financiare si tehnice , a clarificărilor /notificărilor  în cadrul achizițiilor 
inițiate de Curtea de Apel Tg. Mureș . 

o aplicării prevederilor legale privind măsurile de transparență instituțională, a standardelor de publicare 
a  informaţiilor de interes public. 

o păstrării datelor, pentru un interval de timp cerut de prevederile legale, caz în care se va asigura 
protecția datelor de orice altă prelucrare cu excepția celei impuse de lege.   
 

                                             Nume firma  ……………………….………………. 
                                                                                                     

                             Reprezentant legal……………………………..……. 
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