CONTRACT
de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili
nr. …. din data …….
Între
S.C. PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL, reprezentată legal prin Nelu COMAN,
Administrator, cu sediul în Bucuresti, The Grand Offices, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 2,
camera 2.16, sector 5, telefon 021/403 42 63, fax 021/403 42 33, înscrisă în Registrul
Comerţului la nr. J40/8949/2012, CUI 30508281, Capital Social 420 RON, licenţă ANRE nr.
1771/2012, cont de virament nr. RO50EXIM118000020763 deschis la BANCA EXIMBANK-Centrala
Bucuresti, denumită furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o parte,
şi
_____________________, reprezentată legal prin ___________, director general si
____________, director economic, cu sediul în Str. _______, nr. _______ _________, Jud:
___________, telefon ________ fax _____________, înscrisă în Registrul Comerţului la nr.
___________, CUI _______, cont de virament nr. _____________________, deschis la
____________, Agentia ___________, denumită consumator, având calitatea de cumpărător,
pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract, in urmatoarele conditii
Terminologie
Art.1. – Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr.1.
Obiectul contractului
Art.2. – Obiectul contractului îl constituie:
(1) Furnizarea energiei electrice la locul de consum enumerat mai jos :
- punct de consum 1 - _________, în Str. __________, nr. ________, _____
Jud:________- ;
(2) Asigurarea modelarii curbei de consum solicitate de _________, pentru fiecare punct de
consum in parte, conform Anexei 2a si Anexei 4.
Condiţii de desfăşurare a furnizării
Art. 3. – (1) Cantitatea lunara de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către
consumator de la furnizor in fiecare interval baza de decontare este prevazuta in Anexa 2 si
Anexa 2a, fiind stabilita in baza procedurii convenite de parti in Anexa 4.
(2) Consumatorul va plati catre furnizor contravaloarea energiei electrice consumate in conditiile
prevazute in Anexele 3 si 4;
Art. 4. –(1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este
măsurată în conformitate cu Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin Decizia
preşedintelui ANRE nr.17/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.480 din
04.07.2002.
(2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de
sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRE
nr.20/2004. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept
cauză a nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.
(3) Partile se obliga sa respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei
electrice la consumatori" in vigoare.
(4) Reducerea furnizării de energie electrică ca urmare a instrucţiunilor şi comenzilor
operative emise de operatorul de sistem, se plateste la preţul din contract.
1

(5) Pentru diferenţele dintre cantitatea de energie electrică contractată şi cea efectiv
furnizată ca urmare a instrucţiunilor şi comenzilor operative emise de către operatorul de sistem,
consumatorul nu poate solicita furnizorului plata de daune.
(6) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare
piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la consumator se face de către furnizor.
(7) Partiile vor comunica operatorului pietei de energie electrica datele necesare, pe
toata durata contractului.
Modalitati de plata
Art. 5. - (1) Contravaloarea energiei electrice tranzactionate, ce constituie obligatie de
plata in fiecare luna contractuala, se calculeaza conform Anexelor 3 si 4.
(2) Modul de desfasurare a platilor este prezentat inAnexa 3.
(3) La incetarea contractului, in situatia in care una din parti are debite fata de cealalta (
nefacturate inca) , regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre partea creditoare, in
termen de 5 zile financiare de la incetarea contractului, si plata acesteia de catre partea
debitoare in termen de 10 (zece) zile financiare de la emiterea facturii in conformitate cu
Anexa 3.
(4) In cazul in care o suma facturata de furnizor este contestata integral sau in parte de
consumator, acesta va inainta o nota catre furnizor, cuprinzand obiectiile sale si va plati suma
ramasa necontestata pana la data scadentei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe
cale amiabila sau hotarare judecatoreasca a fi datorate de consumator, acesta va datora si plati
pe langa suma datorata o penalitate calculata conform prevederilor Anexei 3.
(5) Plata oricarei sume facturate va fi efectuata in RON, prin transfer bancar in contul
furnizorului. Se considera drept data de efectuare a platii data la care suma platita apare in
extrasul de cont al furnizorului.
(6) În vederea garantării executării obligaţiilor de plată a energiei electrice achiziţionată
conform prevederilor prezentului contract, consumatorul se obligă să constituie o garanţie de
bună-execuţie a contractului, prin scrisoare de garanţie bancară , de o valoare echivalentă cu
contravaloarea energiei electrice aferentă a .... zile de consum, in termen de 10 zile lucratoare
de la semnarea prezentului contract.
(7) În cazul în care garanţia de bună-execuţie este utilizată de către furnizor,
consumatorul este obligat ca, în termen de 5 zile de la folosirea acesteia, să prezinte furnizorului
o nouă garanţie, potrivit prevederilor prezentului contract.
(8) La încetarea contractului, furnizorul va remite consumatorului scrisoarea de garanție
bancară, în termen de 5 zile de la data la care toate obligațiile de plată aferente contractului au
fost stinse.
Obligaţii şi garanţii generale
Art.6.- (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării
contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în
prezentul contract, conformîndu-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă,
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.
(3) Părţile se obligă una faţa de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate
informaţiile, documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile
conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare,
consultanţilor şi contractanţilor.
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Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art.7. (1) Obligatiile furnizorului :
a) Sa preia toate obligatiile de plata ale consumatorului privitoare la schimbarea
furnizorului de energie electrica, obligatii cuprinse in Ordinul ANRE nr. 88/2009 la 01.01.2010.
b) Sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia
privind alimentarea consumatorilor;
c) Sa asigure consumatorului cantitatile de energie electrica in termenii prezentului
contract si in conformitate cu standardul de performanta;
d) In cazul unor defectiuni in instalatiile de utilizare ale consumatorului, sa ia masuri, la
cererea scrisa imediata a acestuia , de anuntare a operatorului de distributie pentru intrerupere a
furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare a consumatorului de
instalatia de alimentare, pentru a nu produce perturbari in SEN;
e) Sa respecte standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
care tin efectiv si exclusiv de competentele furnizorului;
f) Sa primeasca citirea contoarelor de energie electrica prin Procesele verbale de
predare/primire a energiei electrice incheiate de furnizor, operator, consumator; asa cum a fost
efectuata de operatorul de distributie;
g) Sa factureze consumatorului energia electrica si celelalte sume datorate de catre
consumator in conditiile din contract;
h) Sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator si sa
raspunda in termenul legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia;
i) Sa recupereze la cererea justificata a consumatorului, despagubirile ce se acorda de
catre operatorul de transport si sistem sau operatorul de distributie dupa caz, urmare a
producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport si sistem sau operatorul de
distributie, dupa caz.
j) Sa depuna diligente pe linga operatorul de distributie pentru garantarea sigurantei in
exploatare a instalatiilor.
l) Sa furnizeze toata cantitatea de energie electrica consumata efectiv de Consumator
conform anexei 2a, la pretul din Anexa 3.
(2) Drepturile furnizorului:
a) Sa factureze si sa incaseze la termenele stabilite contravaloarea cantitatilor de energie
electrica vanduta si celelalte sume datorate de catre consumator conform contractului sau
dispozitiilor legale si sa aplice, sa factureze si sa incaseze penalitati consumatorului in situatia
nerespectarii termenelor limita de plata inscrise in factura sau sa aplice orice alte sanctiuni
prevazute de contract sau de dispozitiile legale pentru neindeplinirea/indeplinirea
necorespunzatoare sau cu intarzierea vreunei obligatii;
b) Sa intrerupa furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucratoare pentru :
- neachitarea facturilor emise de furnizor, în condiţiile stabilite in prezentul contract şi/sau a
penalităţilor aferente;
- impiedicarea sub orice forma a furnizorului de a verifica, a inlocui grupurile de masurare
sau de a citi inregistrarile acestora
Cheltuielile furnizorului pentru deconectarea si reconectarea la retea a consumatorului vor
fi suportate de consumator si vor fi achitate de catre acesta in termenul scadent.
In cazul intreruperii furnizarii energiei electrice din vina consumatorului, neanuntata
furnizorului, acesta va factura cantitatea de energie contractata si nelivrata pentru aceasta
perioada la valorile din contract.
c) Sa recalculeze impreuna cu consumatorul, consumul pentru o perioada anterioara,
atunci cand se constata defectarea contorului, pe baza metodologiei si procedurilor emise de
autoritatea competenta.
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d) Sa pretinda si sa incaseze de la consumator, in cazul denuntarii unilaterale de catre
consumator inainte de termen, daune interese reprezentand valoarea contractului pentru
perioada ramasa de executat, la care se adauga contravaloarea investitiilor realizate de catre
furnizor (daca au existat), plus dobanda legala, in cazul denuntarii unilaterale a contractului de
catre consumator inainte de termen.
e) Sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau
ale anexelor la acesta ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv datorita modificarilor legislative
si a conditiilor tehnico-economice pe piata energiei electrice, sau atunci cand considera
necesara detalierea, modificarea, completarea clauzelor existente sau introducerea unor clauze
noi, care nu au putut fi prevazute la intocmirea prezentului contract sau in cazul intervenirii
vreunei modificari de circumstante;
f) Orice alte drepturi prevazute de dispozitiile legale.

(3) Obligatiile consumatorului:
a)
Sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, in conformitate cu
prevederile din contract, sub sanctiunea platii de daune-interese/ penalitati/daune moratorii si a
celorlalte sanctiuni prevazute de prezentul contract sau de dispozitiile legale dupa caz.
b)
Sa asigure prin solutii proprii, tehnologice si / sau energetice evitarea unor efecte
deosebite la intreruperea alimentarii cu energie electrica din SEN, in cazul in care exista
echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica peste o durata
critica mai mica decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta poate produce incendii,
accidente umane, explozii, deteriorari de utilaje, etc.;
c) Sa ia masurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a
instalatiilor si echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalatiilor de
protectie si automatizare, pentru asigurarea functionarii in continuare a receptoarelor importante
in cazul functionarii automaticii din instalatiile distribuitorului sau ale consumatorului, in scopul
exploatarii sigure si economice a instalatiilor;
d) Sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, in vederea eliminarii efectelor
negative asupra calitatii energiei electrice;
e) Sa respecte dispozitiile dispecerului energetic, conform reglementarilor in vigoare
privind schema de functionare a instalatiilor consumatorului racordate la SEN ;
f) Sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu furnizorul si
distribuitorul/transportatorul;
g) Sa ia masuri de compensarea energiei reactive, iar in cazul unui factor de putere mai
mic de 0.92 va efectua plata separata, la tarife reglementate, a energiei reactive catre furnizor;
h) Sa comunice in scris, in termen util, furnizorului orice modificare a elementelor care au
stat la baza intocmirii contractului;
i)
Sa
suporte
costul
remedierii
defectiunilor
produse
in
instalatiile
distribuitorului/transportatorului, din vina consumatorului, al contravalorii justificate a pagubelor
produse;
j)
Sa pastreze intacte echipamentele de masurare a energiei electrice si sa nu
influenteze functionarea corecta a acestora;
k)
Orice alte obligatii prevazute la Legea Energiei Electrice nr.13/2007 si de
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori;
l)
Corectiile datorate necoincidentei punctului de delimitare cu punctul de masura, vor
fi suportate de consumator.
m)
Sa elaboreze prognoza de consum cu buna credinta, sa comunice datele de
prognoza orara a consumului de energie electrica si sa incerce in mod rezonabil sa asigure
incadrarea consumului in prognoza ;
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n) Sa transmita prin notificare, in timp util, orice modificare ce poate influenta in mod
negativ dezechilibrele (ex. :opriri planificate/neplanificate).
Consumatorul se obliga sa anunte in scris Furnizorul despre orice schimbare in programul sau
de functionare (inclusiv detalierea modificarilor consumului), dupa cum urmeaza;
o) i)schimbarile pentru intervalul marti – sambata (inclusiv), se vor anunta cel mai tarziu
in ziua lucratoare anterioara, pana la ora 9.00 AM;
p) ii)schimbarile pentru zilele de duminica si luni, se vor anunta cel mai tarziu in ziua
lucratoare anterioara, pana la ora 13.00;
q) iii)schimbarile pentru zile de sarbatoare legala se vor anunta cel mai tarziu in ziua
lucratoare anterioara, pana la ora 9.00 AM
r) iv)Sambata si duminica precum si sarbatorile legale nu sunt considerate zile
lucratoare. In cazul in care, din orice motiv, Consumatorul nu comunica Furnizorului
modificarile detaliate ale programului sau de functionare si a consumului pana la
termenele limita descrise mai sus, acesta va suporta toate prejudiciile suferite de catre
Furnizor datorita acestei situatii.
(4) Drepturile consumatorului:
a)
Sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile prezentului contract;
b)
Sa recalculeze, impreuna cu furnizorul, consumul pentru o perioada anterioara,
atunci cand se constata defectarea contorului pe baza metodologiei si procedurilor emise de
Autoritatea competenta;
c)
Sa aiba acces la grupurile de masurare in vederea decontarii , chiar daca acestea
se afla in incinta distribuitorului;
d)
Sa solicite furnizorului sa instiinteze operatorii de transport si distributie pentru a
lua masuri in vederea remedierii defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de
distributie/transport;
e)
Sa solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a
anexelor acesteia sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau
cand considera necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale, care nu au putut fi
prevazute la intocmirea prezentului contract.
f)
Sa racordeze la instalatiile proprii, cu acordul prealabil scris al furnizorului, in
conditiile legale, consumatori de energie electrica (subconsumatori).
Modificarea circumstanţelor
Art.8. (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege
intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretarii privind orice prevedere legala (inclusiv
incetarea valabilitatii unei cerinte legale, retragerea sau reinnoirea acesteia) sau aplicarea unor
noi conditii tehnico-economice inexistente la data semnarii acestui contract. Aceasta include,
fara a se limita, la introducerea unor noi taxe sau tarife, o schimbare a modului de aplicare sau a
bazei de calcul a unor taxe sau tarife sau o schimbare a cuantumului oricarora dintre taxele sau
tarifele existente.
(2)Daca ulterior incheierii contractului, apare o modificare de circumstante care are sau poate
avea ca efect cresterea/ scaderea pentru vanzator/cumparator a costurilor, partile pot modifica
pretul de contract, prin incheierea de acte aditionale cu acordul partilor, astfel incat sa se permita
recuperarea integrala de catre vanzator/cumparator a costurilor suplimentare.
(3) Consumatorul va plati catre furnizor contravaloarea energiei electrice tranzactionate in
conditiile prevazute in Anexele 3 si 4; avand in vedere curba de sarcini solicitata de consumator,
partile convin ca pretului de furnizare a energiei electrice sa fie configurat dupa cum urmeaza:
75% din pret este asigurat, pana la 31decembrie 2012, din energia electrica achizitionata de
catre Transenergo, iar 25% din pret este determinat in baza pretului energiei electrice, atat de
pe OPCOM-PZU, cat si de pe Piata de Echilibrare (la Piata de Echilibrare se va lua in
considerare pretul stabilit conform normelor legale in vigoare la momentul semnarii contractului).
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(4) Configuratia pretului a fost facuta in baza consumului prognozat din Anexa 2a si a
programului de lucru .
(5) Consumatorul se obliga sa anunte in scris Furnizorul despre orice schimbare in programul
sau de functionare (inclusiv detalierea modificarilor consumului), dupa cum urmeaza;
i)schimbarile pentru intervalul marti – sambata (inclusiv), se vor anunta cel mai tarziu in ziua
lucratoare anterioara, pana la ora 9.00 AM;
ii)schimbarile pentru zilele de duminica si luni, se vor anunta cel mai tarziu in ziua lucratoare
anterioara, pana la ora 13.00;
iii)schimbarile pentru zile de sarbatoare legala se vor anunta cel mai tarziu in ziua lucratoare
anterioara, pana la ora 9.00 AM
iv)Sambata si duminica precum si sarbatorile legale nu sunt considerate zile lucratoare. In cazul
in care, din orice motiv, Consumatorul nu comunica Furnizorului modificarile detaliate ale
programului sau de functionare si a consumului pana la termenele limita descrise mai sus,
acesta va suporta toate prejudiciile suferite de catre Furnizor datorita acestei situatii.
Durata contractului. Incetarea contractului
Art. 9. – (1) Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 2 ani,
incepand cu data de _______________.
(2) In cazul in care nici una dintre parti nu-si manifesta in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de
expirarea termenului de la alin. 1, intentia de a inceta relatiile contractuale, contractul se va
prelungi de drept automat si fara nici o alta formalitate si fara a fi necesara incheierea vreunui
act aditional in acest sens, pe inca o perioada de timp similara. In caz contrar, contractul va
inceta la termen, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 5 alin. 3.
(3) In cazul neindeplinirii de catre consumator a oricarei obligatii asumate prin prezentul contract,
intocmai si la timp, contractul poate inceta de drept, fara nicio formalitate prealabila si fara
interventia instantelor judecatoresti, in urma exprimarii intentiei furnizorului..
Art.10.– 1. Rezilierea unilaterala a prezentului contract din iniţiativa furnizorului intervine
de drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti si fara vreo alta formalitate prealabila, în
următoarele cazuri:
a) neplata repetata a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a
penalităţilor aferente, conform art. 90 lit b din Regulamentul de furnizare a energiei electrice
pentru consumatori (de doua ori in 12 luni);
b) pierderea de către consumator a calităţii de consumator eligibil care a stat la baza
încheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi;
c) refuzul consumatorului de a reactualiza contractul existent sau neprezentarea sa in
termenul mentionat in comunicarea furnizorului in vederea semnarii unui act aditional, în
condiţiile modificării reglementărilor, a condiţiilor tehnico-economice a vreunei modificari de
circumstante, ori de evolutie a pietei care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30
de zile de calendaristice;
d) neindeplinirea de catre consumator a oricarei alte obligatii asumate prin prezentul
contract, intocmai si la timp, fara nici o formalitate prealabilă, cu un preaviz de 30 de
zile ;
e) in caz de consum fraudulos, fără nicio altă formalitate şi fără preaviz;
f) In cazul pierderii aprobarilor sau licentelor necesare desfasurarii obligatiilor asumate in
contract.
2. Denunţarea contractului din iniţiativa consumatorului sau din initiativa furnizorului, se face
cu anunţarea prealabilă în scris a celeilalte parti contractante, în termen de 30 de zile
calendaristice dar nu in interiorul unei luni de livrare.
3. Consumatorul are obligatia sa plateasca in avans 100% contravaloarea consumului pe
ultima luna de furnizare, la schimbarea furnizorului cat si contravaloarea certificatelor
verzi si celelalte sume datorate in baza prezentului contract.
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(5) Pentru intarzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitatii de furnizare a
energiei electrice, furnizorul este indreptatit sa ia urmatoarele masuri cumulative:
a) aplicarea de penalitati conform prezentului contract;
b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrarii energiei electrice;
c) la cererea consumatorilor, cu exceptia consumatorilor casnici, furnizorul va avea
intalniri cu acestia, in perioada de preaviz, in vederea negocierii ;
d) sistarea furnizarii energiei electrice;
e) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile
inainte de data la care acesta devine operabila, cu mentiunea ca pentru acesta perioada
consumatorul datoreaza plata energiei consumate si a penalitatilor;
Sistarea furnizarii in conformitate cu alin.3, lit. e) va fi obligatoriu preavizata cu cel putin
5 zile inainte si va fi aplicata obligatoriu in cazul in care consumatorul nu s-a conformat
preavizului primit.
Preavizul trebuie sa contina motivul sistarii, suma datorata, termenul de plata dupa
care urmeaza sistarea, precum si costul operatiilor de intrerupere si de realimentare cu energie
electrica a consumatorului.
Forţa majoră
Art. 11. - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate
sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei
majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării
prezentului contract, în urma producerii unor evenimente externe si imprevizibile care nu au
putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în
termen de 48 de ore de la apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul
producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator
de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele
cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării sau comunicarii cu intarziere.
Răspunderea contractuală
Art.12. – Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în
prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare, daca dispozitiile
prezentului contract nu prevad astfel.
Confidentialitate
Art. 13. – (1) Toate informaţiile, datele sau documentele transmise de o parte către
cealaltă în legătură (directa sau indirecta) cu Contractul si cu executarea acestuia, indiferent de
mijlocul utilizat, se vor trata de părţi drept strict confidenţiale. În plus, părţile se angajează să nu
divulge nimic din conţinutul Contractului unei terţe pǎrţi si nu vor utiliza informatiile confidentiale,
in totalitate sau partial, fara consimtamantul scris al celeilalte pǎrti cu urmatoarele exceptii:
a) catre auditorii societatii;
b) catre autoritatea competentǎ de reglementare sau alte autorităţi/institutii competente (inclusiv
catre operatorul de transport si de sistem) carora conform legii trebuie sa li se puna la dispozitie
aceste informatii, dar in limitele prevazute de dispozitiile legale si in masura in care este necesar;
c) sunt sau devin informatii publice altfel decat prin vreo incalcare a prezentului articol;
d) sunt prezentate agentiilor de raportarea pretului sau pentru calcularea unui indice, daca
aceasta prezentare nu va include identitatea celeilalte parti.
(2)
Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la co-contractant;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
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e) partea a fost obligata, in mod legal, sa dezvaluie informatia.
(3)
Nici una dintre părţi, în afară de cazurile prevăzute de orice lege sau de reglementarea
aplicabilă, nu va face sau nu va dispune să fie făcut nici un anunţ public sau comunicat de presă
referitor la Contract, la activităţile comerciale şi afacerile celeilalte părţi fără consimţământul
prealabil în scris al celeilalte părţi.
(4)
Ambele parti se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica accesul tertilor
asupra documentelor, datelor si informatiilor schimbate de catre parti.
(5)
Partile se obliga sa nu foloseasca documentele, informatiile sau datele confidentiale pe
care le detin cu privire la cealalta parte pentru a obtine orice fel de venituri si/sau avantaje de
orice alta natura etc.
(6)
La încetarea Contractului, prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare si pentru o
perioadă de 5 (cinci) ani de la data incetarii prezentului contract, indiferent de modalitatea de
incetare a acestuia.
(7)
Incalcarea, fie din culpa fie cu intentie, de catre oricare dintre parti a obligatiilor de
confidentialitate asumate conform prevederilor Contractului este strict intezisa iar in cazul in care
aceasta are loc, o astfel de incalcare da dreptul celeilale parti la incasarea de despagubiri,
inclusiv in vederea recuperarii prejudiciului creat (inclusiv in baza art. 1184 Cod Civil).
Cesionarea contractului
Art. 14. – (1) Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute
de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, prealabil si dat in scris de cocontractantul interesat.
(2) Acordul sau dezacordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de partea
interesata in termen de 5 zile lucratoare de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in cazul
necomunicarii acordului in acest termen se considera ca partea contractuala interesata refuza sa
ratifice cesiunea contractului.
Impreviziunea
Art. 15 - Daca executarea Contractului a devenit excesiv de oneroasa pentru una dintre
parti datorita unei schimbari a imprejurarilor, care ar face vadit injusta obligarea debitorului la
executarea obligatiei, partile vor colabora in vederea incheierii unui act aditional la prezentul,
pentru reechilibrarea Contractului. Refuzul unei parti de a modifica Contractul in sensul
modificarilor de imprejurari aparute da dreptul partii care solicita modificarea Contractului de a
rezilia unilateral Contractul cu preaviz de 30 de zile.
Notificari si Comunicari
Art. 16 – (1) În întelesul prezentului contract, orice notificare si/sau comunicare adresata
de o parte celeilalte va fi considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti
la adresa mentionata la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea
va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se considera ca a fost
primita de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predata serviciului postal.
(2) În cazul în care notificarea/comunicarea va fi sub forma de fax sau telex cu confirmare de
primire, comunicarea se considera primita de destinatar în prima zi lucratoare urmatoare celei în
care a fost expediata. Notificarea/comunicarile verbale nu sunt luate în considerare de nici una
din parti, daca nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute în acest articol.
(3) Orice notificare si/sau comunicare va fi facuta in limba romana.
Litigii
Art.17. Litigiile decurgand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care
nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti de la
sediul furnizorului.
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Dispozitii finale
Art. 18 – Faptul ca una dintre parti nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are
dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile sale sau pe care
urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
Art. 19 – Prezentul contract este guvernat de catre legea romana.
Art. 20 – Prezentul contract reprezinta titlu executoriu pentru sumele datorate.
Art. 21 – Anexele nr.1, 2, 2a, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 22 – Contractul încheiat de părti se poate prelungi sau modifica prin acte aditionale.
Art. 23 – Contractele încheiate de părţi se modifică şi/sau completează corespunzător ori
de câte ori printr-un act normativ (lege, OG, OUG, HG, reglementare ANRE) se
modifică/completează prevederile prezentului contract, părţile având obligaţia preluării
modificării/completării astfel intervenite într-un act adiţional la contract.
Prezentul contract a fost încheiat la data de …… în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă, şi îşi va produce efectele începând cu data de …….

Furnizor,

Consumator,

ADMINISTRATOR
Nelu COMAN
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