CONDITII CONTRACTARE - CONTRACT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
In atentia operatorilor economici:
I)
Fiecare operator economic (furnizor de energie electrica) va prezenta, odata cu oferta, propunerea
sa de contract/condiţiile generale pentru asigurarea furnizării energiei electrice, in conformitate cu
prevederile art. 5 din Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice,
aprobat cu Ordinul ANRE nr. 6/2017.
II)
Propunerea de contract va respecta dispozitiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a
energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, si va include elementele
obligatorii prevazute la articolul mentionat, precum si orice alte elemente/clauze/conditii in conformitate
cu legislatia in vigoare in domeniul contractului;
III) Propunerea de contract va include si articolele 13-22 de mai jos (numerotarea poate fi
modificata/ajustata corespunzator de fiecare operator economic).
IV)
Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor modificarea, completarea sau eliminarea
unor clauze contractuale (cu exceptia celor reglementate expres prin lege).
In cazul in care un ofertant nu accepta sa renunte la anumite clauze contractuale care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru Achizitor, acesta din urmă isi rezerva dreptul sa refuze oferta in cauza si va lua in
considerare oferta clasata pe locul urmator.
CLAUZE CONTRACTUALE SOLICITATE DE ACHIZITOR
13
COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI
13.1. Orice comunicare făcută de către una dintre Părți, cu referire la indeplinirea prezentului contract,
va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
13.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a
primirii comunicării.
13.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această
cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen
limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura
primirea la timp și în termen a comunicării sale.
13.4. Toata corespondenta referitoare la derularea prezentului Contract se va transmite in atentia
Serviciul Administrativ al SNN - Sediul Central, avand calitatea de derulator al contractului. Orice
corespondenta in legatura cu contractul (cu exceptia celei in legatura cu art. 14.13 din prezentul contract)
adresata altcuiva decat derulatorului de contract, desemnat in conditiile prezentui articol, nu va fi luata
in considerare.
13.5. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:
Pentru Achizitor (Cumparator):
Pentru Furnizor (Vanzator):
Adresă: Str. Polonă Nr. 65, Sector 1 Bucureşti
Adresă:
Telefon/Fax: 021/2038210 / 021/3169403
Telefon/Fax:
E-mail: e-mail afusle@nuclearelectrica.ro
E-mail:
Persoana de contact: Adrian Fusle
Persoana de contact:
Sef Serviciu Administrativ

13.6. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, notificare şi altele) întocmit în cadrul
Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.
13.7. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare
ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la art.
13.5.
13.8. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:
(i)
la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,
(ii)
la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire,
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin
fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi
considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
13.9. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare
stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
13.10. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme
de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate
în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.
13.11. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte
Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.
14.
CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
14.1. (1) O Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a
Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face
confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.
14.2 (1) O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare
la contract, dacă:
a) informația era cunoscută Părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte; sau
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea
dezvăluire; sau
c) Partea contractantă a fost obligă în mod legal să dezvăluie informația.
14.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Contractul, fiecare Parte
contractanta se obligă să se conformeze legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter
personal, respectiv Regulamentului nr. 679/2016 și oricăror norme general obligatorii adoptate în
legătură cu protecția datelor cu caracter personal.
14.4. Prelucrarea de către una din Părți a datelor cu caracter personal primite de la cealaltă Parte se va
face numai în vederea încheierii Contractului și furnizarii Produsului care fac obiectul Contractului și
îndeplinirii obligațiilor legale ale Furnizorului.

14.5. Fiecare Parte solicita celeilalte Părți numai datele cu caracter personal necesare încheierii,
executării și încetării Contractului și, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu
caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informațiile impuse de legislația aplicabilă,
respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau de orice articol sau normă care înlocuiește
sau completează aceste prevederi.
14.6. Fiecare Parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealaltă Parte doar pe durata
executării contractului în scopul acestei executari si, ulterior, in conformitate cu cerintele legale in
vigoare. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara, conform legilor, ulterior
executarii contractului, va fi returnata celeilalte Parti sau distrusa.
14.7. Activitatile de prelucrare de catre Parti a datelor cu caracter personal vor fi limitate la indeplinirea
scopului contractului si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau
modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la
dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere.
14.8. Categoriile de persoane vizate ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Parti sunt:
salariati si personal de conducere cu contract de mandat.
14.9. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti vor fi: nume, prenume, functie ocupata,
numere de telefon, adrese de corespondenta (inclusiv de email).
14.10 Fiecare Parte care divulgă celeilalte Parti date personale ale angajaților/reprezentanților săi se
asigură că a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau
din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.
14.11 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită
a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu Contractul, Părțile
se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 26 și
28 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează
aceste prevederi.
14.12 În cazul în care, în legătură cu acest Contract, Furnizorul, în calitate de Împuternicit, prelucrează
date personale în numele și pe seama SNN, Furnizorul:
(i)
prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni documentate din partea
Achizitorului, inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau
o organizație internațională, cu excepția cazului în care această obligație îi revine Împuternicitului în
temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care i se aplică. În acest caz, notifică această
obligație juridică Achizitoruluiînainte de prelucrare, cu excepția cazului în care dreptul respectiv
interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;
(ii)
se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să
respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate;
(iii) nu recrutează o altă persoană împuternicită fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică
sau generală, din partea operatorului;
(iv)
ținând seama de natura prelucrării, oferă asistență Achizitoruluiprin măsuri tehnice și
organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligației acestuia
de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în
Regulamentul nr. 679/2016;
(v)
asistă Achizitorul în asigurarea respectării obligațiilor privind securitatea datelor cu caracter
personal, ținând seama de caracterul prelucrării și informațiile aflate la dispoziția persoanei împuternicite

(vi)
la alegerea Achizitorului, șterge sau returnează acestuia toate datele cu caracter personal după
încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile existente, cu excepția cazului în care
dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
(vii) pune la dispoziția Achizitorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea
obligațiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor,
efectuate de operator sau alt auditor mandatat și contribuie la acestea;
(viii) va prelucra și utiliza datele personale aparținând SNN numai în scopul îndeplinirii obligațiilor
contractuale asumate prin prezentul Contract și nu va utiliza sau reutiliza aceste date personale în niciun
alt scop, nici în interes propriu, nici în interesul vreunui terț;
(ix)
nu va divulga aceste date cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice, de drept
public și/sau de drept privat, cu excepția cazului în care este necesar sau permis prin prezentul Contract
sau prin consimțământul scris al SNN, cu respectarea legii; datele personale vor putea fi diseminate
și/sau dezvăluite autorităților publice cu competențe de anchetă, făra acordul și/sau notificarea
obligatorie a SNN în condițiile legilor în vigoare aplicabile;
(x)
va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice, pentru a proteja aceste date personale
împotriva incalcarii securitatii acestora, respectiv impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau
pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva oricaror alte forme
ilegale de prelucrare;
(xi)
va asigura intern, în condiții organizatorice optime, confidențialiatea datelor personale transmise
de SNN; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre Părți, pe durata transmisei, va putea
fi în sarcina Furnizorului sau a SNN, dupa caz, în condițiile stabilie conform Contractului dintre părți.
14.13. Partile contractante convin sa isi notifice reciproc orice incalcare a securitatii datelor cu caracter
personal in mod prompt, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la luarea la cunostinta a incalcarii, si sa
comunice in privinta oricarei incălcari sau suspiciune de incalcare a securității datelor cu caracter
personal folosind adresele de email:
▪
SNN (Achizitor): dpo@nuclearelectrica.ro,
▪
….. (Furnizor): ….
15.
CONFLICTUL DE INTERESE
15.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea
compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod
special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de
rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în
timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.
16.
CONDUITA FURNIZORULUI. PREVEDERI ANTI-MITĂ / ANTI-FRAUDĂ
16.1 Furnizorul/Personalul Furnizorului/ va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier
de încredere pentru Achizitor, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de
activitate precum și cu discreția necesară.
16.2 (1) Furnizorul declară, după cunoștiința sa, că atât el însuși cât și Personalul/Subcontractanții
sau/săi, nici direct, nici printr-un terț, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au dat o sumă de bani,
bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a fi determinat un salariat al Achizitorului să
execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător sau să fi răsplătit un salariat al
Achizitorului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu sau să fi oferit/să fi promis oferirea

oricărui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al Achizitorului să fi întreprins sau să se fi
abținut de la a întreprinde o activitate sau de a-și fi exercitat o atribuție de serviciu pe parcursul
desfășurării contractului și ulterior, care ar fi încălcat atribuțiile și responsabilitățile
persoanei/persoanelor vizate față de Achizitor.
(2) Furnizorul/Personalul Furnizorului, nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor promite sau nu va/vor
oferi și nici nu va/vor da o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a
determina un salariat al Achizitorului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod
necorespunzător sau să răsplăteasca un salariat al Achizitorului pentru executarea unei activități sau
atribuții de serviciu sau să ofere/să promită oferirea oricărui stimulent cu scopul de a determina un
salariat al Achizitorului să întreprinda sau să se abțină de la a întreprinde o activitate sau de a-și exercita
o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și ulterior, care ar încălca atribuțiile și
responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Achizitor.
16.3 (1) Furnizorul declară că, după cunoștința sa, Personalul nu a/au plătit direct sau indirect, niciun
comision necuvenit sau o taxă solicitată nelegal, unui salariat al Achizitorului, în legătură cu prezentul
contract.
(2) Furnizorul/Personalul Furnizorului nu va/vor plăti sau nu va/vor intenţiona să plătească, direct sau
indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxă solicitată nelegal și nu va/vor oferi niciun cadou unui
salariat al Achizitorului în legătură cu derularea contractului sau pentru obținerea oricărui favor ori
pentru orice alt motiv.
16.4 În cazul în care Furnizorul/Personalul Furnizorului sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă
să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a
determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul
contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract, Achizitorul va
putea decide încetarea/rezilierea contractului.
16.5 Furnizorul/Personalul Furnizorului/Subcontractanții declară că nu a/au fost condamnat /
condamnați nici ca persoană/companie, nici administratorii/membrii organului de conducere/asociații
săi, după caz, respectiv că nu a(u) pledat vinovat(ți) cu privire la o infracțiune care implică frauda,
corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare.
16.6 Furnizorul/Personalul Furnizorului este/sunt de acord să furnizeze și să susțină, la solicitarea
expresă a Achizitorului, o declarație pe propria răspundere în privința respectării politicilor anti-mită,
ale principiilor de afaceri și de conduită etică ale Achizitorului și se obligă să anunțe imediat, în scris,
Achizitorul în privința oricărui caz apărut sau de care a/au luat cunoștință ulterior, dar nu mai târziu de
5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației apărute.
16.7 Furnizorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului.
16.8 Furnizorul/Personalul Furnizorului este/sunt de acord și se angajează să respecte politicile și
procedurile referitoare la sistemul de management anti-mită al Achizitorului.
16.9 Orice încălcare a obligațiilor asumate prin clauzele anti-mită de la art. 16.1 – 16.8 de mai sus va
conferi dreptul Achizitorului de a rezilia contractul, cu efect imediat, fără nicio compensaţie, fără nicio
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.
16.10 În aplicarea prezentului articol 16, prin „Personalul Furnizorului” se înțelege personalul angajat la
data semnării prezentului contract, precum și oricare alt personal care va fi angajat de Furnizor pe
perioada de valabilitate a prezentului contract.

16.11. (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul
Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în situația în care Furnizorul a săvârșit nereguli,
neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni
economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea
acestuia.
(2) Furnizorul poate rezoluționa/rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata
unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli,
neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni
economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea
acestuia.
17 FORŢA MAJORĂ
17.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
17.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
17.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
18.2 Prezentul contract se completează şi se interpretează conform cu prevederile Codului Civil, Codului
Fiscal şi ale legilor şi reglementărilor specifice şi aplicabile din România. Clauzele contractuale sunt
obligatorii pentru părţile contractante.
18.3 (1) Pe perioada de derulare a Contractului, prevederile contractuale se pot modifica şi/sau completa
prin acte adiţionale, cu acordul Părţilor, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale în
vigoare.
(2) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data
intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; pentru aceste situaţii, Furnizorul are
obligaţia să notifice Achizitorului modificările intervenite, în termenul şi prin modalitatea stabilită prin
contractul de furnizare a gazelor naturale.
(3) În orice situaţie prevederile legale imperative prevalează clauzele contractuale.
18.4 Documentele contractuale nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele stabilite prin contract.
19. CONDIŢII DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
19.1 Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
(i) la încetarea perioadei de valabilitate sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina

Părților au fost executate.
(ii) prin acordul de voinţă al ambelor Părţi contractante.
(ii) prin denunțarea unilaterală de către Achizitor în condiţiile notificarii Furnizorului cu cel putin 30 zile
înainte de momentul la care doreşte să înceteze Contractul.
In situaţia denunţării Contractului de către Achizitor, în vederea schimbării furnizorului, se va respecta
termenul prevăzut în Regulamentul de furnizare a energieie electrice la clientii finali, aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 235/2019, şi condiţiile din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie
electrica/gaze naturale de catre clientul final, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 234/2019.
(iii) prin rezilierea de către oricare dintre Părţi, notificată cu cel putin 15 zile înainte, în situaţiile
prevăzute în Contract, precum şi în alte cazuri stabilite de lege.
19.2 Contractul încetează de drept, fără intervenţia instanţei şi fără nicio altă formalitate prealabilă, la
data deschiderii procedurii de faliment, ca faza finală a procedurii insolvenţei, după încetarea perioadei
de observaţie şi/sau în cazul eşuării planului de reorganizare, pentru oricare dintre Părţi;
Încetarea Contractului va intra în efectivitate începând cu data de 1 a lunii următoare datei deschiderii
procedurii de faliment, urmând ca în baza citirii finale a contoarelor, efectuate la data încetării
contractului, să se emită o factură de regularizare.
19.3 Indiferent de modul de încetare a Contractului, obligaţiile de plată nascute prin Contract rămân
datorate şi se vor plăti la termenul prevăzut în Contract.
20. INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT
20.1. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Furnizorului, acesta are
obligația de a notifica Achizitor în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
20.2. Furnizorul, are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra
Contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un Furnizor diligent.
20.3. În cazul în care Furnizorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație
care produce efecte similare, Furnizorul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la art.
20.1, 20.2 și 20.3 din prezentul Contract.
20.4. Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la art. 20.2, 20.3 și 20.4 din prezentul
Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor.
21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
21.1 Sesizările/reclamaţiile/plângerile adresate de către Achizitor, Vânzătorului, vor fi soluţionate
conform prevederilor Standardului de performanţă privind activitatea de furnizare a energiei electrice,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017.
21.2 (1) Achizitorul şi Vânzătorul (Furnizorul) vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea Contractului.
(2) În cazul disputelor apărute în derularea relaţiilor contractuale, dacă nu ajung la o înţelegere, Părţile
se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform
Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei, aprobată prin
Ordinul ANRE nr. 194 din 28 octombrie 2020 şi a prevederilor Regulamentului privind soluționarea
plângerilor în sectorul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 193 din 28 octombrie 2020.

22. CLAUZE FINALE
22.1 Pentru evitarea oricarui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părţile declară şi confirmă că
îşi asumă şi acceptă în mod expres toate condiţiile şi termenii din acest contract, inclusiv anexele la
contract.
22.2 Clauzele cuprinse în Contract se pot modifica şi completa prin acte adiţionale, cu acordul Părţilor
sau ca efect al modificării cadrului legislativ contrar prevederilor Contractului, situaţie în care Părţile se
obligă să încheie, de asemenea, acte adiţionale.
22.4 Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informațiile,
documentațiile și datele necesare bunei derulări a Contractului și care sunt accesibile conform
reglementărilor în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor financiar-bancare, consultanților și
contractanților
22.5 Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările
necesare fiecăreia pentru asumarea și executarea obligațiilor cuprinse în Contract, conformându-se în
același timp tuturor cerințelor legale în vigoare.
22.6 Părțile garantează una celeilalte că asumarea Contractului reprezintă o obligație validă, legală,
opozabilă în justiție în termenii acestuia.

