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Prezenta “Anexa VIII România” se aplică Contractelor de achiziţie de Furnizare, Servicii şi Lucrări, reglementate de 

Legislaţia română în vigoare şi încheiate între o Societate membră a Grupului ENEL şi un Contractant.  

CUPRINS 

1. DOMENIUL DE APLICARE .................................................................................................................................. 2 

2. DEFINIŢII .............................................................................................................................................................. 2 

3. APLICABILITATE.................................................................................................................................................. 3 

4. LIMBA CONTRACTULUI/AC ................................................................................................................................ 3 

5. COMUNICĂRI ....................................................................................................................................................... 3 

6. CLAUZE CONTRACTUALE LEGATE DE PREŢ ................................................................................................. 3 

7. IMPOZITE ............................................................................................................................................................. 4 

8. MODIFICĂRI ALE CLAUZELOR CONTRACTUALE ............................................................................................ 4 

9. SUBCONTRACTAREA ......................................................................................................................................... 4 

10. CESIUNEA ............................................................................................................................................................ 5 

11. CLAUZE LEGATE DE ÎNCETAREA ANTICIPATĂ/REZILIEREA CONTRACTULUI/AC ..................................... 5 

12. ÎNCETAREA ANTICIPATĂ A CONTRACTULUI LA APARIŢIA UNOR CIRCUMSTANŢE NEPREVĂZUTE ...... 6 

13. ÎNCETAREA ANTICIPATĂ ORDINARĂ A CONTRACTULUI .............................................................................. 6 

14. ÎNCETAREA  ÎN CAZURI SPECIALE DE INSOLVENŢĂ..................................................................................... 6 

15. FORŢA MAJORĂ .................................................................................................................................................. 6 

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI....................................................................................... 7 

17. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ LA LOCUL DE MUNCĂ SI 
PROTECTIA MEDIULUI ................................................................................................................................................... 8 

17.1 Dispoziţii în materie de sănătate şi siguranţă a muncitorilor .............................................................................. 8 

18. PENALITĂŢI PENTRU NERESPECTAREA REGULILOR DE SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI 
PROTECTIA MEDIULUI ................................................................................................................................................... 9 

19. ASIGURĂRI. ....................................................................................................................................................... 10 

20. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE .............................................................................................................. 10 

21. CLAUZE ETICE .................................................................................................................................................. 13 

21.1 Informaţii Generale ........................................................................................................................................... 13 

21.2 Declaraţia privind Conflictul de interese ........................................................................................................... 13 

21.3 Declaraţia de confidenţialitate şi regulamentele de utilizare a sistemelor informatice la ENEL ...................... 13 

22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ............................................................................................................................ 13 

23. INFORMAŢII ŞI DATE PRIVIND EXECUŢIA CONTRACTULUI ........................................................................ 14 

24. INVALIDARE  PARŢIALĂ ................................................................................................................................... 14 

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI/AC ....................................................................................................... 14 

ATAŞAMENT nr.  1 ......................................................................................................................................................... 15 

ATAŞAMENT nr.  2 ......................................................................................................................................................... 16 

Instrucţiuni de siguranţă pentru utilizarea sistemelor informatice în ENEL .................................................................... 18 

 



 

  ANEXA VIII ROMÂNIA 
 

CONDIŢII GENERALE ALE CONTRACTULUI GRUPULUI ENEL 
 A cincea ediţie   valabil începând cu data de 01.10.2015 

2 
 

1. DOMENIUL DE APLICARE  

 

Prezenta “Anexa România” se aplică tuturor contractelor de lucrări/servicii/furnizare reglementate de legislaţia română 

şi încheiate între o societate din Grupul ENEL şi Contractor. 

Prezentul document face parte integrantă din Condiţiile Generale 

 

Prin derogare de la prevederile art.1.2 „Domeniul de aplicare” din Partea Generală, în contract este precizată 

pagina Web în care sunt disponibile Partea Generală şi prezenta ANEXA România; în orice caz, Contractantului i se 

va transmite o copie a acestora. 

 

Înţelegându-se prevederile art. 5.1 ”Interpretare şi ierarhie” din Partea Generală, orice derogare sau modificare a 

prezentei ANEXA România propusă de Contractant, va fi valabilă numai dacă este efectuată în scris şi acceptată în 

aceeaşi formă de către ENEL şi va fi aplicată numai Contractului pentru care a fost propusă, fiind exclusă posibilitatea 

ca excepţia să poată fi extinsă la alte contracte în curs sau care vor fi eventual incheiate ulterior cu acelaşi Contractor. 

Se precizează că în cazul oricărei discrepanţe sau neconcordanţe între documentele care fac parte din Contractul de 

achiziţie, se face trimitere la art. 5 ”Interpretare şi ierarhie” din Partea Generală, în care se stabileşte că prevalenţa 

este determinată de ordinea în care sunt enumerate documentele contractuale. 

 

În cazul în care, o parte dintre clauzele incluse în Partea Generală, se modifică prin acordul părţilor, această 

modificare va fi indicată în contract/AC cu titlu de derogare de la Anexa România. 

  

Versiunea originală a prezentei ANEXA România este cea în limba română. Precizăm faptul că în caz de 

neconcordanţe între versiunea originală, în limba română, şi traducerile în alte limbi, va prevala versiunea originală în 

limba română. 

 

2. DEFINIŢII  

În completare la paragraful 2 din Partea Generală, în prezenta Anexa România se vor aplica următoarele 

definiţii. 

În prezentul document următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) ENEL – Orice societate a Grupului ENEL România; 

b) Contract - acordul scris intervenit între ENEL şi Contractant, pentru execuţia unui contract de lucrări, 

servicii sau produse; 

c) Acord cadru (AC) - acordul scris intervenit între ENEL şi unul sau mai mulţi Contractanţi, al cărui scop 

este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie ce urmează a fi 

atribuite într-o perioadă dată, în special în ceea ce priveşte preţul şi după caz, cantităţile avute în vedere; 

d) Contract subsecvent - acordul care reprezintă actul de voinţă al celor două părţi, încheiat, în baza unui 

AC, între „ENEL” in calitate de “Beneficiar/Achizitor”, şi, unul sau mai multi operatori economici în calitate 

de “Contractant”;  

e) ENEL şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul document; 

f) Preţul contractului/AC - preţul plătibil Contractantului de către ENEL, în baza contractului/AC pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

g) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului/AC şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului/AC; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
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revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

h) Zi - zi calendaristică;  

i) An - 365 de zile; 

j) Anexa România: prezentul document, parte integrantă şi substanţială din Condiţiile Generale aplicabile 

în Grupul ENEL, dintre care acesta constituie o Anexă şi care se completează cu Condiţiile Particulare 

specifice fiecărui tip de contract care se va încheia de ENEL cu un contractant; 

k) Obiectului contractului/AC: Obiectul Contractului/AC este cel stabilit de Contract/AC şi de documentele 

care fac parte integrantă din acesta. 

3. APLICABILITATE  

Contractul/AC intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

4. LIMBA CONTRACTULUI/AC 

Prin derogare de la art. 3.1 “Limba contractului” şi art. 5.3 „Interpretare şi ierarhie” din Partea Generală, 

versiunea originală a tuturor documentelor contractuale, inclusiv a Părţii Generale, va fi limba română. 

Contractul/AC şi orice alt document ce ţine de contract/AC  se încheie, în mod obligatoriu, în limba română. 

5. COMUNICĂRI 

În completare la prevederile art. 6 “Comunicări” din Partea Generală, orice comunicare între părţi, în legătură cu 

executarea contractului/AC, trebuie făcută în scris - prin poştă, fax, mijloace electronice, prin confirmarea în scris a 

primirii comunicării. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

Atunci când în documentele contractuale se face referire la declaraţii, comunicări, acte pentru care este solicitată 

semnătura sunt admise doar formele în format fizic (pe hârtie). 

Comunicarile trebuie să fie transmise la adresele (inclusiv de poştă electronică) declarate în contract/AC.  

Oricare dintre părţile contractante îşi poate modifica informaţiile de contact prin remiterea unei comunicari către 

cealaltă Parte cu un preaviz de cinci (5) zile lucrătoare. 

Contractantul trebuie să respecte şi să execute cu promptitudine orice comunicare primită de la ENEL, fără nicio 

formalitate ulterioară, in masura in care nu se stabileste altfel in contract.  

6. CLAUZE CONTRACTUALE LEGATE DE PREŢ 

6.1 În completare la prevederile art. 7.1 “Pretul” din Partea Generală, pentru activităţile executate, pretul  datorat 

de ENEL Contractantului este cel declarat în propunerea financiară, anexă la contract/AC.  Preţul rămâne ferm pe 

toată durata de îndeplinire a contractului/AC dacă nu se specifică altfel în contract/AC.  

6.2 În completare la prevederile art. 7.3 „Facturare” din Partea Generala, facturile vor avea anexate documente 

justificative corespunzătoare după caz. În cazul unor prestări de servicii, facturile vor fi susţinute de documente 

justificative (ex. anexe de activitate, rapoarte, minute, corespondenţă, etc.) ce vor atesta prestarea efectivă a 

serviciilor respective. 
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6.3 Actualizarea preţului contractului/AC (ajustarea preţurilor) 

În conformitate cu art. 7.1 "Preţul" din Partea Generală, preţurile contractuale pot fi supuse ajustării doar dacă această 

posibilitate este prevăzută în Contract/AC si/sau impusă de legea aplicabilă. 

Preţurile ajustate se aplică exclusiv activităţilor comandate de ENEL după data revizuirii. Ajustarea preţurilor este 

solicitată de partea interesată şi calculată conform modalităţilor indicate în contract/AC; dacă este calculată de 

Contractant, ENEL îşi rezervă dreptul de a efectua verificarea acesteia. 

6.4  Remuneraţia ajustării preţurilor 

Aplicarea ajustării preţurilor menţionată în prezentul capitol reprezintă pentru ambele părţi recunoaşterea integrală a 

tuturor drepturilor care deriva din modificările costurilor, care poate consta intr-o creştere sau într-o scădere a 

acestora. 

Valoarea ajustării preţurilor nu contribuie la formarea şi nici la atingerea valorii contractului. 

6.5 Prin derogare de la prevederile art. 7.3 „Facturare” din Partea Generala, facturarea va avea loc în conformitate 

cu art. 7.3.2. litera B „În afara sistemelor electronice”, daca nu s-a dispus altfel prin contract.  

7. IMPOZITE 

În completare la prevederile art. 8 “IMPOZITE” din Partea Generala, certificatul de rezidenţă fiscală, astfel cum 

este prevăzut la articolul 8.2, din Partea Generală, va fi pus la dispoziţie de către Contractant în fiecare an împreună 

cu prima factură emisă în anul respectiv, pentru a putea fi aplicate prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri 

în vigoare între cele două ţări. În caz contrar, ENEL va putea efectua reţineri conform prevederilor legislaţiei locale. 

8. MODIFICĂRI ALE CLAUZELOR CONTRACTUALE 

În completare la prevederile art. 9.4. „Modificarea condiţiilor contractuale” din Partea Generala, părţile contractante au 

dreptul, pe durata contractului/AC, de a conveni modificarea clauzelor contractului/AC, prin act adiţional încheiat în 

scris, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile. 

9. SUBCONTRACTAREA 

9.1 În completare la prevederile art. 10 “Cesiunea contractului şi Subcontractare” din Partea Generală, 

Contractantul poate apela la subcontractanţi după momentul semnării contractului de către ambele părţi, deci pe 

perioada execuţiei contractului, numai cu acordul ENEL. 

Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului/AC, toate contractele încheiate cu Subcontractanţii 

desemnaţi din care trebuie să reiasă în mod clar şi detaliat toate activităţile pe care aceştia le vor presta precum şi 

limitele valorice pentru fiecare tip de activitate. 

Lista Subcontractanţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 

constituie în anexe la contract/AC. 

Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract/AC. 

Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului/AC şi va putea opera doar în situaţia în care s-a 

obţinut în prelabil, acordul ENEL. 

Dacă pe parcursul derulării contractului/AC, Contractantul solicită apelarea la Subcontractanţi pentru îndeplinirea 

contractului/AC, acesta nu va putea face acest lucru fără acordul prealabil al ENEL şi doar până la limita maximă de 

30% din activitatea principală, în cazul contractelor de execuţie de lucrări, 30% din valoarea contractului, în cazul 

contractelor de prestări servicii, şi 30% din valoarea serviciilor de instalare/montare în cazul contractelor de furnizare.  
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În cazul în care, obţine acest acord, Contractantul va depune la ENEL, copia conformă cu originalul a contractului/ 

încheiat cu subcontratantul indicat, care devine astfel, anexă la contract/AC. 

Conform prevederilor art. 10 “Cesiunea contractului şi Subcontractare” din Partea Generală, Contractantul ce urmeaza 

a executa un contract, poate apela la o persoana fizica ce va executa o anumita parte din contractul respectiv. 

Aceasta persoana fizica are aceleasi drepturi si obligatii ca si un Subcontractant, dar nu este inclusa in procentul de 

subcontractare (30%). 

Este interzisă subcontractarea în cascadă, fiind permis un singur nivel de subcontractare. 

Contractantului nu îi este permis, sub nicio formă, să subcontracteze părţi din prestaţiile obiect al contractului, ce i-au 

fost atribuite lui, dacă nu a primit acordul scris al ENEL. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de personalul 

autorizat al ENEL se constată faptul că Contractantul a efectuat prestaţii cu Subcontractanţi neautorizaţi în prealabil 

de către ENEL sau Subcontractanţi ai Subcontractanţilor, ENEL îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul şi de a cere 

plata de daune interese. 

Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu Subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 

semnat contractul cu ENEL.  

Contractantul are obligaţia de a informa Subcontractanţii cu privire la toate documentele parte componentă a 

contractului dintre Contractant şi ENEL care au impact asupra modului de execuţie a contractului.  

Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de ENEL de modul în care Subcontractanţii îşi  îndeplinesc partea lor din  

contract/AC. 

Contractantul are obligaţia de a prezenta ENEL dovada plăţii facturilor emise de Subcontractant în legătură cu 

executarea contractului/AC. 

9.2. În completare la prevederile art. 18.4. „Obligaţiile Contractantului în cazul încredinţării activităţii în 

subcontractare” din Partea Generala, în cazul procedurilor de achiziţie publică, cerinţele articolului nu vor depăşi 

cadrul legal, respectiv OUG 34/206 şi art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare: 

„(7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii 

subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea 

lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” 

10. CESIUNEA 

Prin derogare de la art. 11 “Cesiunea drepturilor si a creantelor” din Partea Generala, pe parcursul executării 

contractului/AC, este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract/AC, obligaţiile născute rămânând în 

sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

Cesiunea de creanţă nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract/AC. 

11. CLAUZE LEGATE DE ÎNCETAREA ANTICIPATĂ/REZILIEREA CONTRACTULUI/AC 

Prin derogare de la prevederile art. 16.3 “Reziliere din motive imputabile Contractantului” din Partea Generală, 

rezilierea contractului poate fi dispusă doar în condiţiile prevăzute în Condiţiile Particulare specifice fiecărui tip de 

contract, parte integrantă a contractului.  
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12. ÎNCETAREA ANTICIPATĂ A CONTRACTULUI LA APARIŢIA UNOR CIRCUMSTANŢE NEPREVĂZUTE 

In completare la prevederile art. 16.2 „Denuntare” din Partea Generală, ENEL îşi rezervă dreptul de a denunţa 

unilateral contractul/AC, fără nicio compensaţie pentru Contractant, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului,  

în termen de 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului/AC 

şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrară interesului său comercial. Denunţarea unilaterală a contractului/AC va opera de la data menţionată de ENEL 

în cuprinsul comunicării. 

În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract/AC 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului/AC. 

13. ÎNCETAREA ANTICIPATĂ ORDINARĂ A CONTRACTULUI 

În completare la prevederile art. 16.2 “Denunţare” din Partea Generală, ENEL poate denunţa contractul/AC în orice 

moment şi oricare ar fi stadiul de derulare a contractului.  

Denunţarea trebuie să fie anunţată Contractantului printr-o comunicare scrisă  cu confirmare de primire şi îşi produce 

efecte începând cu data primirii acesteia de către Contractant. 

În cazul în care ENEL solicită denunţarea contractului/AC, Contractantul are dreptul să solicite cu titlul de despăgubiri, 

compensaţii de până la 10% (zece la sută) din valoarea neexecutată a contractului (respectiv din valoarea minimă 

neexecutată a AC).  

Prin derogare de la prevederile art. 16.1 ”Suspendare” din Partea Generală, odată cu plata remuneraţiei menţionate 

la paragraful precedent, Contractantul nu mai poate ridica alte pretenţii, indiferent de natura acestora. 

14. ÎNCETAREA  ÎN CAZURI SPECIALE DE INSOLVENŢĂ 

Contractul/AC poate înceta înainte de termen şi în cazul în care procedura dizolvării, reorganizării judiciare sau 

procedura insolvenţei au fost deschise asupra uneia din părţi, sub condiţia respectării procedurilor şi dispoziţiilor legale 

aplicabile.  

15. FORŢA MAJORĂ 

În completare la prevederile art. 17 „Forţa majoră” din Partea Generală. 

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă, la cererea oricăreia dintre părţi. 

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract/AC, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

Îndeplinirea contractului/AC va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce 

li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

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. 

Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, sau în cazul contractelor 

cu o valabilitate de maxim 6 luni, pe o perioadă mai mare de jumătate din durata contractului, fiecare parte va avea 

dreptul să comunice celeilalte părţi rezoluţiunea de plin drept a prezentului contract/AC, fără ca niciuna dintre părţi să 

poată pretinde celeilalte, plata de  daune-interese. 
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16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  

În completare la prevederile art. 19 “Garanţia de bună execuţie” din Partea Generală. Cuantumul garanţiei de bună 

execuţie a contractului reprezintă 10% (5% - IMM) din valoarea contractului, fără T.V.A. 

Modul de constituire a garanţie de bună execuţie a contractului este: 

a) printr-un instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări şi va 

constitui anexă la contract. Instrumentul de garantare se va depune în original la sediul ENEL si va cuprinde în mod 

obligatoriu următoarele: 

 părţile contractante (Asigurător/Instituţie bancară - emitentul poliţei, Asigurat-Contractant, Beneficiar-ENEL) 

 obligaţia băncii sau a societăţii de asigurări de a plăti în favoarea ENEL, orice sumă până la limita valorii garanţiei 

de bună executie, necondiţionat/condiţionat, însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce-i 

revin Contractantului, eventualele plăţi urmând a se face în termenul menţionat în cerere, fără îndeplinirea niciunei 

alte formalităţi suplimentare din partea ENEL sau a Contractantului; 

 perioada de valabilitate a instrumentului de garantare a contractului. 

Garanţiile de bună execuţie se restituie la solicitarea, în scris, a Contractantului, după cum urmează: 

(1) În cazul contractului de furnizare,  ENEL are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 

zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata 

facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  

(2) În cazul contractului de servicii,  ENEL are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 

zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la 

acea dată pretenţii asupra ei.  

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare,  ENEL are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie 

după cum urmează:  

a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 

zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei;  

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 

zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului 

respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

(4) În cazul contractelor de lucrări,  ENEL are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum 

urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, după încheierea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi PIF, 

dacă recepţia se face fără observaţii şi riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 

procesului verbal de recepţie finală.  

În cazul în care Contractantul optează pentru consituirea garanţiei de bună execuţie prin scrisoare de garanţie 

bancară, va putea să opteze pentru următoarele metode de constituire pentru a reflecta cele două perioade distincte 

menţionate anterior la punctele (4) a) şi b). 
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Fie va solicita băncii emiterea a două scrisori de garanţie cu perioade de valabilitate diferite, dar care împreună 

acoperă valoarea şi valabilitatea indicată mai sus, fie va solicita o singură scrisoare de garanţie pentru toată perioada 

de valabilitate, iar la momentul restituirii primei tranşe va solicita băncii modificarea acesteia pentru perioada şi 

valoarea rămasă. ENEL nu va elibera originalul scrisorii până la expirarea termenului de 24 de luni de garanţie a 

lucrărilor executate, prin urmare adiţionarea scrisorii se va solicita băncii fără prezentarea originalului. 

ENEL are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat dacă 

Contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, ENEL are obligaţia de a comunica acest lucru Contractantului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate. 

17. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 
SI PROTECTIA MEDIULUI 

 
În completare la prevederile art. 18 din Partea Generală 

17.1 Dispoziţii în materie de sănătate şi siguranţă a muncitorilor 

În timpul desfăşurării activităţilor ce fac obiectul Contractului, Contractantul are obligaţia de a respecta pe tot parcursul 

contractului prevederile legislaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii precum şi a regulamentelor interne ale ENEL 

în materie de securitate şi sănătate a muncii: 

a) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

b) HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în munca nr.319/2006 aprobate prin HG 1425/2006; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

319/2006; 

d) Legea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de 

muncă; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

g) Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

h) Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare 

sau mobile; 

i) HG 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, condiţiile referitoare la: autorizări, instruiri, dotări 

corespunzătoare lucrărilor care urmează să se efectueze, personal, condiţiile tehnico-organizatorice pentru execuţie 

lucrări şi alte prevederi ale normelelor specifice pentru lucrări la înălţime. 

j) Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului; 

k) HG nr. 856/2002 privind gestiunea deseurilor; 

l) Legea nr. 211/2011 priving regimul deseurilor; 

m) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

n) OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. 

Lista actelor normative nu este exhaustivă, Executantul având obligaţia de a-şi îndeplini întocmai obligaţiile ce îi revin 

conform legislaţiei aplicabile în vigoare. 

Executantul rămâne pe deplin responsabil pentru toate daunele provocate ca urmare a nerespectării dispoziţiilor 

legale mai sus amintite. 

 

În plus, Contractantul trebuie: 

 Să identifice din rândul personalului un responsabil SSM în temeiul din HG 1425 /2006; 

 Să folosească personal instruit corespunzător care să deţină calificările şi atestatele potrivite în funcţie de 

activităţile pe care trebuie să le execute, prevăzute de normele din România şi procedurile ENEL; 
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 Sa identifice pentru fiecare activitate, un responsabil care sa detina o calificare potrivita si sa fie instruit 

corespunzator; să folosească utilaje, echipamente şi dispozitive conforme cu legislaţia în vigoare şi cu 

normativele de bună tehnică, supuse la verificările periodice prevăzute de norme; 

 Să nu modifice lucrările provizorii sau îngrădirile de protecţie ale societăţii ENEL sau ale altor societăţi 

antreprenoare; 

 Să folosească doar maşini, echipamente şi dispozitive comunicate în prealabil societăţii ENEL; 

 Să nu folosească maşini, echipamente şi dispozitive ale societăţii ENEL dacă nu au fost autorizate în 

prealabil; 

 Să păstreze curate şi ordonate spaţiile de lucru în timpul activităţilor de competenţa sa; 

 Să participe la şedinţele de coordonare organizate de ENEL; 

 Sa efectueze controale in randul propriilor angajati in scopul observarii gradului de respectare a normelor de 

sanatate si siguranta in munca; 

 Sa transmita catre ENEL rezultatele controalelor efectuate in teren, procesele verbale ale eventualelor instruiri 

si intalniri cu teme de Sanatate si Securitate in Munca; 

 Sa cunoasca, sa isi insuseasca si sa aplice in mod corect prevederile politicii  ENEL de Oprire a Activitati 

(Stop Work Policy), avand ca scop promovarea si consolidarea unei culturi a sanatatii si sigurantei in munca. 

18. PENALITĂŢI PENTRU NERESPECTAREA REGULILOR DE SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI 
PROTECTIA MEDIULUI 

 
În completare la prevederile art. 18.2 din Partea Generală 
 

18.1  Contractantul are obligaţia de a respecta reglementările de protectie a mediului, de securitate şi sănătate în 

muncă şi de apărare împotriva incendiilor care îi revin. În cazul nerespectării oricăreia dintre obligaţiile care îi revin 

potrivit legislaţiei şi instrucţiunilor de protectie a mediului, de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva 

incendiilor, ENEL va avea dreptul de a aplica penalizări în cuantumul prevăzut în Condiţiile Particulare Specifice.  

18.2  În cazul survenirii unui accident de muncă produs în timpul executării contractului, obligaţia înregistrării 

accidentului revine Contractantului, cu excepţia cazului în care victima accidentului este un salariat al ENEL. 

18.3  Contactantul are obligatia da a anunta societate ENEL in maxim 12 ore de la producerea oricarui tip de 

eveniment in timpul desfasurari activitatii. 

18.4 Cu referire la art. 18.2 "Sancţiuni pentru încălcarea legii cu privire la protecţia sănătăţii şi a sigurantei la 

locul de muncă" din Partea Generală, pentru nerespectarea de către Contractant a dispoziţiilor referitoare la 

protecţia sănătăţii şi siguranta la locul de muncă, ENEL poate aplica, prin notificarea Contractantului prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, o sancţiune pecuniară egala cu: 

 €uro 350,00  (exprimat in RON tinand cont de cursul valutar afisat la adresa www.cursbnr.ro la data emiterii 

notificarii) pentru fiecare abatere “SEVERA”  

 €uro 700,00 (exprimat in RON tinand cont de cursul valutar afisat la adresa www.cursbnr.ro la data emiterii 

notificarii) pentru fiecare abatere “FOARTE SEVERA”
1
  

 18.5 Dacă prin abaterile „SEVERE” şi „FOARTE SEVERE”, se produc accidente sau vătămări de persoane, ENEL îşi 

rezervă dreptul discreţionar de a aplica, în funcţie de gravitatea încălcării şi/sau de rănirea şi/sau vătămarea unei 

persoane- o amendă de până la 2% din valoarea totală a contractului şi în orice caz nu mai puţin de € 700.00 

(exprimat in RON tinand cont de cursul valutar afisat la adresa www.cursbnr.ro la data emiterii notificarii).  

18.6 In cazul în care valoarea sancţiunilor aplicate atinge 5% din valoarea contractuală  ENEL are dreptul să rezilieze 

de drept contractul cu aplicare imediată. Aplicarea sancţiunilor de la prezentul articol va produce efecte negative 

asupra indicatorului de Evaluare Contractant 

 

                                                           
1
 Astfel cum au fost clasificate în “Lista încălcărilor severe şi foarte severe” prevazută de art 18.2 din Condiţiile Generale  

 

http://www.cursbnr.ro/
http://www.cursbnr.ro/
http://www.cursbnr.ro/
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19. ASIGURĂRI. 
 
Art. 20 „ASIGURĂRI.” din Partea Generală se va completa prin condiţiile prevăzute în Condiţiile Particulare specifice 
fiecărui tip de contract, parte integrantă a contractului, sau în cadrul AC/contractului. 

 

20. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
 
În completare la prevederile art. 23 “Prelucrarea datelor personale” din Partea Generală, atât ENEL, cât şi 

Contractantul, sunt responsabili de respectarea obligaţiilor impuse de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (de aici înainte „Legea 

677/2001”). 

În prezentul document următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

o date cu caracter personal - orice informatli referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o 
persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau Indirect, in mod particular prin referire 
Ia un numar de identificare on la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, 
economice, culturale sau sociale;  

o prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra 
datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,  inregistrarea,  
organizarea,  stocarea,  adaptarea on modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin 
transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea on combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea; 

o stocarea - pastrarea pe once fel de suport a datelor cu caracter personal culese;  

o sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata (fizic si/sau 
electronic/informatic) de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criteria determinate,  indiferent Baca  
aceasta structura  este organizata in mod centralizat on descentralizat sau este repartizata dupa criteria functionale on 
geografice; 

o operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritatile publice, 
institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; Daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act 
normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, 
care este desemnata ca operator prin ace! act normativ sau in baza acelui act normativ; 

o persoana imputernicita de catre operator - o persoana fizica sau juridica, de drept privat on de drept public, 
inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal 
pe seama operatorului; 

o tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat orl de drept public, inclusiv autoritatile publice, 
institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul on persoana imputernicita sau 
persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze 
date; 

o date anonime - date care, datorita originii sau, modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o 
persoana identificata sau identificabila. 

 

20.1  Prevederi generale 

20.1.1 Toate elementele pe care ENEL le va pune la dispozitia Contractantului pentru indeplinirea obiectului 
Contractului, ca si documentele, informatiile, cunostintele, la care Contractantul sau angajatii sai vor avea acces pe 
parcursul derularii Contractului, au caracter strict confidential, fiind protejate totodata, in limita prevederilor legale, de 
dispozitiile Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date (denumita in continuare „Legea"), pot fi utilizate numai in scopul derular ii Contractului si 
nu vor putea fi divulgate nimanui, decat in urma unei autorizari exprese, scrise, din partea ENEL. 
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20.1.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal necesare in scopul indepliniril obiectului Contractului va fi realizata de 
catre Contractant, in calitate de imputernicit, prin prezenta, al ENEL, acesta din urma avand calitatea de operator, in 
sensul Legii. 

20.1.3. Atat ENEL, cat si Contractantul sunt responsabili de respectarea obligatiilor impuse de legislatia incidenta 
fiecaruia dintre ei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, in cazul in care cadrul legislativ incident 
in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal se modifica si/sau in ipoteza unui transfer al datelor cu caracter 
personal in afara Romaniei, partile declara si garanteaza ca vor depune toate diligentele necesare - de a 
procura/emite si preda una catre cealalta, orice documente le stau in putinta si care ar fi utile - pentru indeplinirea 
tuturor efectelor Contractului si respectarea prevederilor Legii. 

20.1.4. Contractantul va prelucra datele personale si va actiona exclusiv in baza instructiunilor primite de la ENEL, in 
conditiile stabilite prin prezentul act, dar si prin legislatia in vigoare. 

20.1.5. Contractantul nu va putea utiliza datele cu caracter personal pentru vreun alt scop decat cele in legatura cu 
prestarea serviclilor stabilite in Contract sau ca urmare a instructiunilor scrise primite de la ENEL. 

20.1.6. Contractantul va putea dezvalui datele cu caracter personal unor terti numai cu acordul scris al ENEL si cu 
respectarea prevederilor legate aplicabile. 

20.1.7. In cazul unei incalcari de catre Contractantul a oricarei obligatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal prevazute de Lege, ENEL isi rezerva dreptul de a pretinde daune interese/despagubiri corespunzatoare 
prejudiciului direct suferit. Contractantul va raspunde pentru toate prejudiciile directe (inclusiv, dar nelimitandu-se la 
prejudiciul de imagine) produse ENEL prin nerespectarea, totala sau partiala, a oricarei si/sau tuturor obligatiilor 
referitoare la prelucrarea datelor cu carcater personal. 

20.2 Obligatiile Contractantului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

20.2.1. In conformitate cu prevederile legale in vigoare si prin raportare la obiectul Contractului, daca va fi cazul, 
Contractantul, va putea actiona, in calitate de imputernicit al ENEL, doar in baza instructiunilor primite de la acesta din 
urma in calitate de operator de date cu character personal si va avea pe toata durata Contractului urmatoarele obligatii 
cu privire la prelucrarea datelor personale: 

a) sa prelucreze datele personate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legate in vigoare; 

b) sa stocheze datele personale intr-o forma care sa permita identlficarea persoanelor vizate strict pe durata 
necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate. 

20.2.2. In  considerarea  articolului precedent, Contractantul este unicul raspunzator pentru comportamentul 
angajatilor sai (orice persoana care se afla in raporturi contractuale de munca cu Contractantul; de asemenea, sunt 
asimilati Angajatilor in sensul prezentului Contract, persoanele detasate in cadrul Contractantului, precum si 
persoanele care desfasoara activitatea in cadrul Contractantului in temeiul unui contract de leasing de personal, 
administratorii, directorii asa cum sunt definiti de Legea 31/1990 prlvind socletatile comerciale) si/sau al imputernicitilor 
si se obliga sa respecte urmatoarele reguii in ceea ce priveste operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, dupa cum urmeaza: 

a) sa utiiizeze datele cu caracter personal numai in realizarea obiectului Contractutui, scopul comunicat de 
catre ENEL si in interesul acestuia; 

b) sa nu divulge datele cu caracter personal la care au acces sau la care au avut acces ca urmare a unei 
vulnerabilitati a sistemelor informatice apartinand ENEL; 

c) sa nu divulge sau sa instraineze datele cu caracter personal primite in scopul executarii contractului sau 
orice informatii similare utilizate in scopuri de autorizare si identificare; 

d) sa raporteze orice slabiciune constatata in sistemul de transmitere si prelucrare a datelor cu caracter 
personal in ceea ce priveste securitatea sistemelor informatice, precum si orice incident referitor Ia posibila 
intrebuintare gresita a acestora prin contactarea ENEL; 

e) sa nu acceseze date cu caracter personal ale ENEL pentru care nu au fost autorizati in prealabil de catre 
ENEL, cu exceptia datelor cu caracter personal necesare pentru ducerea la indeplinire a obiectului Contractului; 

f) sa nu execute copii neautorizate sau sa distribuie materiale protejate prin legile privind proprietatea 
intelectuala si a dreptului de autor; 
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g) sa nu trimita si/sau sa nu receptioneze documente sau fisiere care pot prejudicia ENEL si/sau cauza, 
actiuni legale impotriva ENEL; 

h) sa transmita in data de 25 ale fiecarel luni, anterioare celei in care se efectueaza efectiv prelucrarea datelor 
cu caracter personal, lista cu personatul angajat si/sau imputernicitii care au acces la datele cu caracter personal. 

20.2.3. Contractantul va putea transfera, atat in Romania, cat si in afara Romaniei, datele cu caracter personal catre 
un imputernicit al sau, daca Contractantul este indreptatit sa considere un astfel de transfer necesar in vederea 
furnizaril serviciilor, dar numai cu acordul prealabil al ENEL si indeplinirea formalitatilor prevazute de Lege, daca este 
cazul. In cazul unui astfel de transfer si inainte ca transferul sa aiba loc, Contractantul se va asigura ca intre el si 
imputernicitul sau exista un contract valabil, prin care imputernicitul sa aiba obligatia de a respecta aceleasi conditii de 
protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal prevazute in prezentul. 

20.3 Masuri de securitate 

20.3.1. Partite declara si garanteaza ca au implementat masurile tehnice si organizatorice prevazute de Ordinul 
Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter 
personal (denumit in continuare Ordinul 52/2002). 

20.3.2. Contractantul declara si garanteaza ca va implementa, pe propria cheltuiala, orice alte masuri tehnice si 
organizatorice suplimentare solicitate de catre ENEL pentru protejarea datelor cu caracter personal furnizate de 
acesta pentru realizarea prezentulul Contract impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, 
dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrari ilegale, atat in ceea ce 
priveste activitatea proprie, cat si in ceea ce priveste activitatea imputernicitilor directi si indirecti ai Contractantului. 

20.3.3. Fara a aduce atingere dispozitillor Ordinului nr.52/2002 si a celorlalte prevederi din prezentul, si fara intentia de 
a inlatura atragerea raspunderii civile a Partilor pentru nerespectarea acestor dispozitii, Contractantul se obliga sa 
respecte urmatoarele reguli suplimentare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de 
ENEL pentru realizarea prezentulul Contract, dupa cum urmeaza: 

a) datele cu caracter personal care tranziteaza retelele de comunicatie de orice tip vor fi criptate, in caz 
contrar transmiterea lor se va putea face doar prin utilizarea unei modalitati/solutii informatice care sa permita 
criptarea acestora (SSL-HTTPS, IPsec etc.); 

b) locatiile fizice unde se prelucreaza sau stocheaza datele cu caracter personal furnizate de ENEL pentru 
realizarea prezentului Contract vor fi protejate impotriva accesului neautorizat; 

c) accesul Ia datele cu caracter personal trebuie restrictionat prin raportare la principiul nevoii de a cunoaste. 
Este interzis accesul neautorizat Ia aceste date. Contractantul va implementa masuri specifice pentru controlul 
accesului la datele cu caracter personal furnizate de ENEL pentru realizarea prezentulul Contract si gestionate de 
catre Contractant; 

d) sistemul de evidenta a datelor cu caracter personal, care prelucreaza sau stocheaza aceste date, trebuie 
sa beneficieze de medii de dezastru si recuperare. De asemenea, datele cu caracter personal furnizate de ENEL 
pentru realizarea prezentulul contract vor fi protejate impotriva alterarii de orice fel, prin metode adecvate (operatiuni 
de backup etc.). 

e) operatiunile efectuate in sistemul de evidenta a datelor cu caracter personal care prelucreaza sau 
stocheaza datele cu caracter personal se vor jurnaliza obligatoriu. Jurnalele (logurile) vor fi disponibile 2(doi) ani de la 
data elaborarii acestora, urmand ca dupa aceasta .perioada datele cu caracter personal sa fie sterse sau. 
transformate in date anonime. ENEL isi rezerva dreptul sa solicite aceste jurnale pentru analiza, in cazul unor 
incidente de securitate a datelor cu caracter personal sau la efectuarea unor investigatii privind securitatea acestora. 
Logurile trebuie sa contina informatii suficiente pentru a identifica in mod unic: momentul accesulul, persoana care a 
accesat, sistemul de pe care s-a efectuat accesul, precum si operatiunile intreprinse. O copie a acestor loguri se va 
transmite lunar catre ENEL (de preferat replicare continua), respectiv in data de 10 ale fiecarei luni pentru luna 
ulterioara celei in curs. 

f) Contractantul va implementa masuri interne prin care sa controleze atat accesul utilizatorilor, cat si utilizarea 
resurselor informatice si a aplicatiilor informatice, atat pentru angajatii proprii, cat si pentru terti. Astfel, Contractantul 
intelege si accepta ca ii revine intreaga raspundere in ceea ce priveste implementarea si/sau respectarea regulilor 
suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de ENEL pentru realizarea prezentului 
Contract, si de catre angajatii si/sau imputernicitii sai, conform celor asumate in baza prezentulul Contract. 
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20.3.4. Contractantul garanteaza integritatea tuturor informatiilor si datelor la care are acces, acesta fiind raspunzator 
si pentru comportamentul angajatilor sai, precum si al imputernicitilor in cadrul desfasuraril activitatilor din Contract, 
fiind inteles ca va putea folosi informatlile si datele obtinute, numai in cadrul si in scopul desfasurarii Contractului, cu 
respectarea normelor legale in vigoare referitoare la protectia datelor. In aceet sens, Contractantul se obliga sa puna 
la punct si sa asigure masurile de siguranta logistica si fizica a datelor, care sa garanteze protejarea acestora de 
distrugere, manipulare, acces neautorizat sau copiere. 

20.3.5. La data incetarii efectelor juridice ale Contractului, Contractantul se obliga sa inapoieze toate datele, 

documentele si informatiile furnizate de ENEL sau pe care Contractantul le poseda in scopul executarii Contractului si 

sa distruga toate copiile si inregistrarile, cu exceptia autorizarii exprese din partea ENEL. 

Contractantul declară şi garantează că va aplica măsurile tehnice şi organizatorice implementate şi comunicate în 

mod corespunzător de către ENEL, pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau 

ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare 

ilegale. 

21. CLAUZE ETICE 
 
În completare la prevederile art. 27 “Reguli de conduită etică” din Partea Generală 

21.1 Informaţii Generale  

21.1.1 În desfăşurarea afacerilor şi în gestiunea relaţiilor, Grupul ENEL se conduce după principiile incluse în propriul 

Cod Etic, în Planul de Toleranţă Zero şi în Modelul Organizativ conform cu Liniile Directoare 231/2001, disponibile la 

adresa http://www.enel.com. În desfăşurarea propriilor afaceri şi în gestiunea relaţiilor cu terţii, Contractantul declară 

că se va conduce dupa principii echivalente, în caz contrar, ENEL rezervându-şi dreptul de a înceta  contractul 

conform prevederilor din Condiţiile Particulare specifice.   

Principiile de sănătate şi siguranţă ale ENEL si cele mentionate in „Stop Work Policy” pot fi vizualizate la urmatoarea 

adresa: www.eneldistributie.ro 

21.2 Declaraţia privind Conflictul de interese 

21.2.1 Cu referire la obligaţiile asumate în art. 27.2 “Conflictul de interese” din Partea Generală, Contractantul se 

angajează să pună la dispoziţia ENEL declaraţia menţionată în Ataşamentul 1 ANEXA ROMÂNIA a prezentului 

document, semnată în mod corespunzător, la momentul încheierii contractului. 

21.3 Declaraţia de confidenţialitate şi regulamentele de utilizare a sistemelor informatice la ENEL
2
 

21.3.1 Contractantul se angajează să respecte obligaţiile prevăzute în Ataşamentul 2 ANEXA ROMÂNIA a prezentului 

document. De asemenea, se angajează să puna la dispoziţia ENEL, declaraţiile menţionate în Ataşament, semnate în 

mod corespunzător, la momentul încheierii contractului. 

 

22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Cu trimitere la articolul 29. "Instanţa competentă" din Partea Generală, ENEL şi Contractantul vor face 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/AC.  

Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, ENEL şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 

competente din Bucureşti/Timişoara/Constanţa (după caz), în condiţiile legii, cu respectarea proceduri prealabile 

extrajudiciare, acolo unde este cazul. 

                                                           
 
2 

Clauza se aplică contractelor care prevăd accesul la încăperile ENEL şi/sau accesul şi prelucrarea datelor şi a informaţiilor ale Grupului ENEL, 

precum şi folosirea, de către Contractant, a sistemelor informatice ale ENEL. 

http://www.enel.com/
http://www.eneldistributie.ro/
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23. INFORMAŢII ŞI DATE PRIVIND EXECUŢIA CONTRACTULUI 

ENEL, la cererea Contractantului, va furniza toate datele necesare executării obiectului contractului/AC. În cazul în 

care datele furnizate de ENEL, nu sunt suficiente sau sunt incomplete, Contractantul este obligat a solicita în timp util 

datele necesare. În lipsa unei astfel de solicitări ENEL, nu va fi în niciun caz răspunzătoare de neexecutarea 

contractului/AC.  

24. INVALIDARE  PARŢIALĂ 

În cazul în care una sau mai multe dispoziţii ale contractului/AC va fi considerată de către o instanţă, o entitate de 

guvernare sau de reglementare sau administrativă sau de o alta jurisdicţie competentă,  invalidă, sau de neîndeplinit, 

acea invalidare sau neexecutare a acelei dispoziţii nu va afecta celelalte dispoziţii ale contractului/AC şi toate 

dispoziţiile neafectate de această invalidare sau neexecutare vor rămâne în vigoare şi valabile. Părţile convin să 

încerce să înlocuiască dispoziţia invalidă sau de neîndeplinit cu o dispoziţie validă şi executabilă care să satisfacă pe 

cât posibil obiectivele economice, legale şi comerciale ale dispoziţiei invalide sau neexecutabile. 

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI/AC 

Având în vedere prevederile art. 28 “Legea aplicabilă” din Partea Generală Contractul/AC va fi interpretat 

conform legilor din România. 
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ATAŞAMENT nr.  1  
 
 

DECLARAŢIE
1
  

privind conflictul de interese 

 

 

Subsemnatul(a) …………………………............................ reprezentant împuternicit al 

___________________________________________________________________,  

(denumirea/numele şi sediul/adresa )  în calitate de ................... al contractului având ca obiect........................... 

declar pe proprie răspundere că nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau 

de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care să fie soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 

inclusiv sau care se află in relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 

care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă pe intreaga durata a derularii contractului. 

                                                                         

Data completării ...................... 

 

 

 

 

 

 

(calitatea semnatarului), 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

  

                                                           
1
 Se va completa de către administratorul companiei/reprezentantul legal al companiei/persoanele din conducerea companiei 



 

 

 
 

 

  

 

ATAŞAMENT NR. 2  
 
 PRIVIND SIGURANŢA UTILIZĂRII SISTEMELOR INFORMATICE ENEL

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE
1
 

CONTRACT nr. ……………………………………………………………. din ……………………………………. 

OBIECT: ………………………………………………………………………………………..………………………… 

Subsemnatul/a: _________________________________________________________________________________  

         (numele şi prenumele declarantului) 

 Persoană fizică (bifaţi doar în cazul în care contractul în cauza nu este încheiat cu o Companie) 

 

(a se completa numai în cazul în care respectivul contract este încheiat cu o Companie) 

 Titular 

al ______________________________________________________________  

(Numele/Sediul Companiei) 

 Reprezentant Legal 

 

 

DECLARA: 

 că lista tuturor persoanelor abilitate, care în legătură cu contractul, au dreptul de a intra în sediile ENEL şi/sau de 

a accesa date şi informaţii referitoare la Grupul ENEL, este formată din: 

1) Dl/Dna....................................................................................................................................... 

 (Nume, Prenume) 

2) Dl/Dna....................................................................................................................................... 

 (Nume, Prenume) 

 

 că fiecare dintre persoanele menţionate mai sus a semnat clauza individuală specifică de confidenţialitate, 

anexată la prezenta declaraţie; 

 că persoana responsabilă de a menţine actualizată lista de mai sus, este:  

Dl/Dna._______________________ email_________ Tel.__________ Fax______________ 

Ataşate nr. ___ clauze de confidenţialitate individuală 

Data  ___________________ 

Declarant 

 

 ………………………………………………………………… 

Semnatura şi ştampila 

                                                           
1
 Se va completa de către administratorul companiei/reprezentantul legal al companiei/persoanele din conducerea companiei 



 

 

 

Toate drepturile rezervate 

 

DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ DE CONFIDENŢIALITATE
1
 

CONTRACT nr. …………………………………………..………..…. DIN  

………………………………………………………………. 

OBIECT: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Subsemnatul/a ………………........................................................................................…………. 

Născut/ă în ...................………….......................................………......................... ( ....... ), la data de 

…………………….……………. 

 

 

 

 salariat 

Al Societăţii .......................................................................................... 

 consultant 

 

 

Referitor la contractul în cauză, se obligă: 

 să nu difuzeze sau să divulge către terţi informaţiile colectate, opinii, studii efectuate, precum şi alte 

elemente care ar putea fi puse la dispoziţie de către ENEL pentru executarea contractului în cauză şi de a 

folosi aceste informaţii numai în sensul prezentului acord, cu excepţia cazului în care subsemnatul trebuie să 

respecte obligaţiile legale sau cerinţe ale autorităţilor publice cărora nu este posibil să li se opună un refuz 

legitim; 

 să inspecteze şi să respecte în mod regulat cerinţele de securitate a datelor furnizate în anexă, în caz de 

utilizare a sistemelor informatice puse eventual la dispoziţie de către ENEL şi de păstrare în condiţii de 

maximă diligenţă, a tuturor documentelor pe suport hârtie şi/sau electronic, obţinute sau produse în timpul 

executării activităţilor. 

Sunt excluse din aria obligaţiilor de confidenţialitate, informaţiile făcute publice de către ENEL sau care rezultă 

din documente oficiale publice. 

Obligaţiile de confidenţialitate sunt ferme pentru o perioadă de 5 ani de la expirarea acestui angajament, 

chiar şi în caz de încetare şi reziliere, directă sau indirectă, a relaţiei contractuale cu ENEL. 

 

Pentru acceptare 

Semnatura 

----------------------------------------- 

Data: ……………………… 

  

                                                           
1
 Se va completa de catre toate persoanele mentionate in lista Declaratiei de confidentialitate emisa de companie 

(a se completa în cazul în care respectivul contract este incheiat cu o 
Companie) 



 

 

 

Toate drepturile rezervate 

 

Instrucţiuni de siguranţă pentru utilizarea sistemelor informatice în ENEL 

 

Toate datele, informațiile și sistemele informatice puse la dispoziție de Grupul ENEL sunt proprietatea companiei 

iar utilizarea acestora se va realiza doar cu acordul ENEL. 

Accesul la detele, informațiile si sistemele informatice deţinute de Grupul ENEL şi utilizarea acestora trebuie să 

fie puse în aplicare în conformitate cu normele de siguranţă de mai jos: 

 accesul se va acorda numai după semnarea unor clauze de confidențialitate, strict pentru indeplinirea 

sarcinilor si activitaţilor care fac obiectul contractului si pentru o perioadă limitată de timp. Perioada limitată de 

timp permisă pentru acces nu va depași perioada de valabilitate a contractului. 

 accesul se realizează prin respectarea politicilor, regulilor și procedurilor ENEL, referitoare la securitatea 

informației, cadrul legislativ în vigoare, precum și dreptul la viața privată al celorlalți colegi;  

 accesul se realizează prin asigurarea principiilor privind integritatea, disponibilitatea si confidențialitatea 

datelor, informațiilor și sistemelor informatice; 

 cheia de acces la sistemele informatice ENEL trebuie să fie utilizată în mod exclusiv de personal și doar 

pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu. Parola trebuie să fie păstrată confidențială şi schimbată cel puţin o 

dată la  60 zile sau ori de câte ori există suspiciuni cu privire la compromiterea acesteia. În cazul în care se 

utilizează alte mecanisme de autentificare, acestea trebuie sa fie utilizate și păstrate în maxima siguranță. 

 utilizatorii drepturilor de acces sunt responsabili privind modul de utilizare a resurselor informatice și pentru 

acțiunile care pot afecta securitatea resurselor informatice; 

 utilizatorii drepturilor de acces, prin acțiunile lor, nu trebuie să încerce compromiterea protecției sistemelor 

informatice și nu trebuie să desfășoare, acțiuni care pot afecta confidențialitatea, integritatea sau 

disponibilitatea informațiilor de orice tip; 

 in funcție de gradul de risc, accesul la datele, informațiile si sistemele informatice se realizează monitorizat. 

ENEL își rezervă dreptul de a analiza zilnic, sau la anumite intervale de timp, jurnalele log conținând 

evenimente relevante de  securitate a informației ce descriu acțiunile utilizatorilor drepturilor de acces. 

 atunci când prevăd sau sunt descoperite neconformități cu măsurile de securitate IT, breșe de securitate IT, 

posibile vulnerabilități, riscuri sau amenințări la adresa sistemelor informatice, utilizatorii sunt obligați să le 

raporteze către Departamentul Security, care va investiga și va acționa în consecință. 

 nivelul dreptului de acces  la sistemul de informaţii trebuie să fie  limitat doar la componentele  necesare 

pentru realizarea activităţilor care fac obiectul contractului . Chiar daca nivelul de acces acordat permite și 

accesul la alte componente care nu sunt necesare, accesul trebuie utilizat cu buna credința; 

 drepturile de acces, echipamentele și sistemele informatice nu trebuie să fie utilizate pentru conectările la 

Internet sau alte retele deschise, altele decât cele care pot fi puse la dispoziţie de către ENEL; 

 echipamentele care nu sunt puse la dispoziție de ENEL și sunt necesare desfășurării activităților 

contractuale, se pot conecta în rețeaua ENEL numai dacă au primit dreptul de acces (cel puțin prin e-mail). 

Configurația echipamentelor respective trebuie să fie conformă cu Politica de Securitate Informatică și să 

dețină implementate măsuri de securitate IT actualizate pentru prevenirea programelor de tip virus, troian, 

viermi și a altor programe malițioase sau ilicite care pot cauza disfuncționalitați ale serviciului informatic 

ENEL. 

 utilizatorii drepturilor de acces nu trebuie să manipuleze datele și informațiile în format electronic care 

contravin legilor în vigoare, care au conținut rasist, injurios, discriminator, pornografic, pedofilie, conținut care 

incită la consumul de substanțe interzise, crime de război, crime împotriva umanității, viol, crimă, violență, 

software pirat sau fișiere multimedia piratate sau care pot aduce prejudicii Grupului ENEL. 

În conformitate cu cerinţele de mai sus, ENEL îşi rezervă dreptul de a interzice utilizarea necorespunzătoare a 

propriilor infrastructuri IT, fără a aduce atingere respectării prevederilor legislaţiei în vigoare. ENEL îşi rezervă, 

de asemenea, posibilitatea de a notifica autorităţilor judiciare competente orice posibilă încălcare a normelor 

care constituie o infracţiune. 

 


