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Lucruri pe care trebuie să le ai în vedere atunci când închei un 

acord de confidențialitate (NDA) 

Această listă oferă o prezentare generală a elementelor pe care să le ai în vedere 
atunci când scrii un acord de confidențialitate (non-disclosure agreement) ca să 
te asiguri că nu ai omis niciun lucru important. 

Cauți un acord de confidențialitate care să acopere toate aceste aspecte? Îl găsești pe 
avocatoo.ro. 

1. Acord de confidențialitate unilateral sau bilateral? Cum decid? 

Ia în considerare cine cui oferă informații.  

Dacă fiecare parte oferă informații celeilalte părți, atunci se recomandă încheierea unui 

acord de confidențialitate bilateral, iar dacă informația provine dintr-o singură direcție, 

atunci se recomandă un acord unilateral. 

Printr-un acord bilateral, ambele părți își asumă obligații de confidențialitate, pentru că 

fiecare are calitatea atât de parte care divulgă, cât și de parte care primește, cum ar fi în 

cazul unei tranzacții. 

Printr-un acord unilateral, doar partea care primește își asumă obligații de confidențialitate, 

cum ar fi în cazul unui studiu de piață, contract de consultanță, contract de intermediere. 

2. Am definit clar care sunt părțile acordului de confidențialitate? 

Am identificat în mod clar între ce entități se încheie contractul? Spre exemplu, trebuie 

foarte bine definit acest aspect în cazul societăților din grup, adică atunci când sunt mai 

multe firme în același grup. De asemenea, trebuie foarte bine specificat și dacă alte 

persoane sunt cuprinse de acest acord sau dacă partea își asumă răspunderea pentru ele, 

precum angajați, colaboratori, afiliați etc. 

Sunt numele, tipul, adresa și competența juridică a entităților complete și corecte? Un 

aspect important de avut în vedere se referă și la persoanele care semnează acest acord, 

dacă au sau nu dreptul să semneze în numele firmei. 

3. Ați stabilit data de la care începe acest acord să își producă efectele? 

Verifică dacă această dată este echivalentă sau anterioară datei de la care ați început să 

furnizați informații confidențiale. 

https://avocatoo.ro/
https://avocatoo.ro/product/nda-acord-de-confidentialitate/
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Spre exemplu, dacă semnezi acordul de confidențialitate pe 27 septembrie 2019, dar ai 

transmis informații pe 26 septembrie 2019, aceste informații nu vor fi protejate de acord. 

4. Sunt scopul și contextul acestui acord explicate? 

Descrie acest acord suficient scopul său? Este clar contextul în care informațiile vor fi 

schimbate? 

5. Sunt informațiile confidențiale definite? 

Nu putem defini informațiile confidențiale generic, printr-o mențiune de genul ”toate 

informațiile schimbate între părți sunt confidențiale”. Astfel, trebuie să te întrebi dacă 

informațiile confidențiale sunt definite cu exactitate? Acest acord include vreo mențiune 

despre secretele comerciale? Sunt prezentate și excepțiile în acest acord, cum ar fi 

informații care erau deja cunoscute, sunt disponibil public, sunt mai vechi de 7 ani etc.? 

6. Ai implementat proceduri clare pentru a identifica acele informații care sunt 

confidențiale? 

Există vreo cerință de a identifica în scris care informații sunt confidențiale, cum ar fi să 

scrie în subiectul e-mailului ”CONFIDENTIAL” sau fiecare document să fie însoțit de un 

watermark în sensul ăsta? 

Este clar când informațiile discutate verbal ar trebui considerate confidențiale? 

7. Pot fi admise excepții de la confidențialitatea acestor informații? 
Asigură-te că următoarele lucruri sunt excluse din sfera definiției informațiilor confidențiale: 

▪ informațiile disponibile publicului 

▪ informațiile aflate deja în posesia destinatarului la momentul divulgării 

▪ informațiile care s-au dezvoltat independent de voința destinatarului, fără utilizarea 

unor informații confidențiale 

▪ informațiile a căror divulgare este cerută prin lege, regulamente sau de autorități 

8. Restricționează acest acord suficient lucrurile ceea ce se poate face cu informațiile 

confidențiale? 

Ai prevăzut suficiente restricții cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale? 

https://avocatoo.ro/
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Acordul interzice utilizarea informațiilor confidențiale pentru alte scopuri decât cel stabilit 

în conținutul acestuia? 

9. Există vreo restricție care trebuie cunoscută în mod special? 

Spre exemplu, ai prevăzut în acord că doar un anumit departament va avea acces la acele 

informații, cum ar fi echipa de consultanți care lucrează pe acel proiect? De asemenea, ai 

stabilit dacă sub-contractanții sau alți colaboratori vor trebuie să fie notificați și/sau chiar 

aprobați în prealabil să aibă acces la date? 

10. Ai specificat în mod expres termenul pentru care vor trebuie menținute 

informațiile drept confidențiale? 

De obicei, acordurile de confidențialitate sunt încheiate pe o durata de 5 ani, pentru că 

ulterior se consideră că respectivele informații nu mai sunt suficient de actuale încât să aibă 

un impact semnificativ. Cu toate acestea, ar trebui să iei în considerare dacă această durată 

este adecvată tipului de informații a căror confidențialitate trebuie păstrată.  

Spre exemplu, dacă vorbim de domeniul IT, este posibil ca algoritmul folosit la crearea unei 

aplicații să rămână actual și peste 10 ani. Sau o rețetă pentru un produs care trebuie să 

rămână secretă, cum e în cazul Coca-Cola. 

11. Poți rezilia acordul de confidențialitate? Dacă da, în ce condiții? 
Dacă acest lucru este posibil, rezilierea afectează doar dreptul de a primi și utiliza informații 

confidențiale, fără să afecteze obligațiile de confidențialitate? 

12. Acordul descrie cum pot fi sancționate părțile în caz de încălcare? 

Dacă una din părți sau angajații/colaboratorii acesteia încalcă acest acord, ce se întâmplă? 

Aici poți avea în vedere să stabilești valoarea prejudiciului încă de la bun început, spre 

exemplu ”Orice divulgarea neautorizată se va sancționa cu 50.000 euro, fără a fi necesară 

dovedirea prejudiciului de către partea afectată și fără intervenția unor alte autorități sau 

instanțe judecătorești”. 

13. Când acordul de confidențialitate încetează, există vreo cerință să returnezi 

sau să distrugi vreo informație confidențială? 

Ai descris în acord ce se întâmplă cu informațiile confidențiale în cazul în care este reziliat 

sau ajunge la termen? 

https://avocatoo.ro/
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Ai stabilit o procedură în acest sens? Spre exemplu, fiecare parte să trimită celeilalte o copie 

de pe procesul-verbal întocmit intern prin care acele informații au fost șterse? 

Dacă destinatarul trebuie, conform legilor și reglementărilor sau pentru eventuale dispute, 

să păstreze o copie a acestor informații, ai stabilit o procedură în acest sens? 

14. Ai avut în vedere și chestiunile de proprietate intelectuală? 

Ai menționat că, indiferent dacă acele informații sunt sau nu confidențiale, fiecare parte 

păstrează în continuare controlul asupra propriilor drepturi de proprietate intelectuală? 

Ai avut în vedere, și eventual ai stabilit printr-un acord sau clauză de sine stătătoare, ce se 

întâmplă dacă una din părți dă naștere unor drepturi de proprietate intelectuală folosindu-

se de informațiile confidențiale ale celeilalte părți? 

15. Ți-ai limitat răspunderea? 

Ai abordat garanțiile, renunțările și limitarea răspunderii? Sunt excluse daunele indirecte? 

16. Ai introdus următoarele clauze comune? 

▪ clauza care prevede că acordul dintre părți formează întregul contract 

▪ clauza care descrie modul vor fi notificările făcute, spre exemplu pe e-mail cu 

confirmare de expediere, în scris, prin poștă cu confirmare de primire etc.  

▪ legea aplicabilă și instanța competentă, în caz de conflict 

▪ clauza care prevede că, în cazul în care o parte a acordului este invalidă, alte părți vor 

fi în continuare valabile 

▪ clauza care enumeră prevederile care vor rămâne în vigoare la expirarea acordului 

▪ clauza care confirmă că nu există niciun alt acord, asociere sau parteneriat încheiat 

prealabil între părțile acordului 

 

Te ajutăm să economisești timp și să îți protejezi afacerea ta fără să îți bați capul. Programează o 

consultație online cu unul din specialiștii avocatoo.ro.  

https://avocatoo.ro/
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