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ACORD DE COLABORARE 

  
 
PARTILE 
 
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, Corp 
A, etaj 2, Sector 1, cod poştal 011172, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 
J40/14506/2008, cod de înregistrare fiscală RO24387371, cont nr. 
RO52CITI0000000725076002 deschis la Citibank Europe Plc, Dublin Suc. România, 
reprezentată legal prin Director General – Michele Luigi GRASSI, în prezentul prin împuternicit 
Manager de Vânzări Indirecte, Adrian Ioan FAUR, denumita in cele ce urmeaza „Societate”, pe 
de o parte 
 
si 
 
Corpul National al Polistilor, cu sediul social in Mihai Voda nr. 6, inmatriculata CUI/CIF RO 
16311321,  reprezentata prin STANCU PETRE, in calitate de presedinte, denumita in cele ce 
urmeaza „CNP”, pe de alta parte. 
 
Denumite in continuare in mod individual „Partea” si colectiv „Partile”, au convenit incheierea 
prezentul Acord (denumit in continuare „Acordul”), in urmatoarele conditii : 
 
 
Art. 1 OBIECTUL ACORDULUI 
 
1.1 Obiectul prezentului Acord il reprezinta acordarea unor reduceri membrilor CNP ce 

achizitioneaza servicii de furnizare energie electrica la urmatoarea cotatie: 
 

Nr. 
crt 

Membrii Pret valabil in luna Aprilie 2017 

Pret Abonament 
[lei/zi/loc de consum] 

Pret Energie 
lei/MWh 

1 Corpul National al Polistilor 0.13 155 

 
Acordarea reducerilor se poate realiza si in cadrul unor evenimente organizate in locatiile CNP 
sau cu anumite ocazii (1–8 martie, Paste, Inceputul vacantei, Inceputul  Scolii, Craciun, etc.), 
conform intelegerii dintre Parti. 
Valoarea cotatiei se va actualiza si va fi comunicata CNP de catre Societate, prin cele mai 
eficiente modalitati de comunicare, actualizand astfel valorile inscrise mai sus, la monentul 
semnarii Acordului. 
 
 
Art. 2 DURATA  ACORDULUI SI VALOAREA   
 
2.1 Acordul se incheie pe o durata de 1 (un) an de la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv 
de la  data de 01.03.2017 si pana la data de 31.03.2018. 
2.2 Acordul se va considera prelungit automat cu perioade succesive corespunzatoare duratei 
initiale, daca niciuna din Parti nu notifica in scris celeilalte Parti, cu 30 de zile calendaristice 
inainte de implinirea duratei initiale sau a perioadei corespunzatoare de prelungire, intentia de 
incetare a relatiilor contractuale. 
2.3 Prin prezentul Acord nu se naste in sarcina niciuneia dintre Parti obligatia platii vreunei 
sume catre cealalta Parte, in contul actiunilor realizate. 
 
Art. 3 OBLIGATIILE PARTILOR 
 
3.1 CNP se obliga sa isi informeze membrii referitor la oferta S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA 
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S.A cuprinsa in prezentul Acord si la orice modificare a ofertei initiale adusa la cunostinta 
CNP de catre Societate in conditiile stabilite in prezentul Acord. 

3.2 Societatea se obliga 

 Sa ofere reducerile convenite prin prezentul Acord, in conditiile stabilite prin acesta. 

 Sa informeze CNP cu privire la promotiile speciale dintr-o anumita perioada, promotii mai 
bune decat oferta de care beneficiaza angajatii CNP, cu cel putin 3 zile calendaristice inainte 
de  data intrarii in vigoare a acestora. 
Societatea poarta raspunderea exclusiva si integrala cu privire la informatiile furnizate CNP 
privind ofertele promotionale oferite, perioadele de valabilitate a acestora si indeplinirea 
conditiilor legale privind promotiile oferite. 

 Sa ia de indata masuri pentru reglementarea situatiei, in cazul in care un angajat al CNP 
formuleaza o plangere prin care semnaleaza faptul ca Societatea nu ofera discount-ul 
agreat si sa acorde discount-ul cuvenit in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a 
fost informata cu privire la acest caz de neindeplinire a obligatiei asumate.   

 Sa furnizeze  semestrial CNP rapoarte privind gradul de accesare al ofertelor/reducerilor de 
catre angajatii CNP. Un raport va contine perioada, numar de comenzi, detalii despre 
produsele cumparate (de unde poate reiesi un interes sporit pentru o anumita 
gama/destinatie de produse). 

 Sa prelucreze datele cu caracter personal ale angajatilor CNP in calitate de cumparatori ai 
produselor/serviciilor sale pe parcursul derularii intregii colaborari cu respectarea 
prevederilor Legii Nr. 677/2001 privind protectia datelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

 Societatea nu va dobandi niciun drept cu privire la vreo marca, drept de proprietate 
intelectuala, inventie sau orice alta forma de proprietate intelectuala detinuta de CNP. 
Societatea nu va folosi un astfel de drept de proprietate intelectuala detinut de CNP altfel 
decat in legatura stricta cu executarea obligatiilor ce ii revin din prezentul Acord.  

 Societatea nu va putea, in absenta unui acord prealabil scris din partea CNP, sa foloseasca 
denumiri, marci si alte semne distinctive ale acesteia in materialele promotionale sau alte 
materiale scrise, video sau audio destinate publicului.  

 
 
Art. 4 CONFIDENTIALITATE 
 
 
4.1 Partile stabilesc de comun acord ca existenta si continutul prezentului Acord sunt 
confidentiale si ca orice dezvaluire de astfel de informatii catre terti nu este posibila in absenta 
acordului prealabil al celeilalte Parti. 
4.2 In plus, Societatea  trebuie sa pastreze confidentialitatea asupra datelor şi informaţiilor puse 
la dispoziţie de CNP si/sau asupra oricaror alte informatii la care Societatea are acces cu 
caracter incidental, ca urmare a derularii Acordului, indiferent de modalitate, sub sanctiunea 
platii de catre Societate de daune-interese care sa acopere valoarea integrala a prejudiciului 
produs CNP. Obligatia de pastrare a confidentialitatii de catre Societate  trebuie respectata atat 
pe parcursul derularii Acordului, cat si pe o perioada nelimitata dupa incetarea acestuia, 
indiferent de motivul incetarii Acordului. 
 
 
 
Art. 5  MODIFICAREA SI INCETAREA ACORDULUI 
 
5.1 Completările şi/sau modificările prezentului Acord sunt valabile şi opozabile între Părţi numai 
dacă rezultă în mod expres dintr-un act adiţional semnat de ambele Părţi, cu exceptia celor 
pentru care in prezentul Acord s-a prevazut altfel. Actele aditionale vor face parte integrantă din 
prezentul Acord. 
5.2 Acordul poate inceta in urmatoarele moduri: 

5.2.1)  in scris, oricand partile convin de comun acord, incetarea acestuia; 
5.2.2) prin reziliere unilaterala de catre CNP, de plin drept, fara a mai fi necesara 
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interventia instantei de judecata, fara punere in intarziere si fără nicio alta formalitate 
suplimentara, cu exceptia transmiterii catre Societate a unei simple informari cu privire la 
reziliere, transmisa  prin curier sau posta cu confirmare de primire, in cazul in care 
Societatea nu-si indeplineste sau isi indeplineste defectuos sau cu intarziere oricare 
dintre urmatoarele obligatii: 
a) Obligatia de respectare a declaratiilor si garantiilor asumate conform prezentului 
Acord; 
b) Obligatiile cu privire la respectarea confidentialitatii si/sau a protectiei datelor 
personale. 
In cazul neexecutarii, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere de catre Societate 
a oricaror alte obligatii, in afara celor enumerate expres la lit. a) si b) de mai sus, CNP 
are dreptul de a considera Contractul reziliat unilateral, de plin drept, fara a mai fi 
necesara interventia instantei de judecata, printr-o notificare scrisa a Societatii, 
transmisa prin curier sau posta cu confirmare de primire, cu 15 zile lucratoare inainte de 
data rezilierii. 
5.2.3) oricand pe durata de valabilitate a prezentului Acord, prin denuntare unilaterala de 
catre CNP, fara plata vreunei despagubiri, sau de catre partener, realizata printr-o 
notificare prealabila adresata celeilalte parti cu 30 zile calendaristice inainte de data la 
care denuntarea urmeaza sa-si produca efecte. 

5.3 In toate situatiile prevazute la punctele  5.2.de mai sus  pe toata perioada notificarii de 
incetare, Societatea va continua sa acorde reducerea stabilita in art. 1.  
5.4 Dispozitiile referitoare la: solutionarea diferendelor, obligatiile de pastrare a confidenţialitatii 
precum si orice alte dispozitii care sunt destinate sa produca efecte inclusiv in caz de incetare a 
Acordului îşi menţin valabilitatea chiar si ulterior incetarii Acordului, indiferent de motivul 
incetarii. 
 

Art. 6 NOTIFICARI 

6.1 Orice aspect legat de executarea, modificarea sau stingerea acordului va fi notificat  de 
CNP catre Societate la adresa Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Sector 1, Bucuresti, nr. fax. 
0372875266, in atentia Adrian Ioan FAUR si de catre Societate catre CNP la adresa str. 
Mihai Voda nr. 6,  in atentia dl. STANCU PETRE. 

6.2 Notificarile vor fi adresate persoanei/ persoanelor de contact (aceea/ acelea care in mod 
curent se ocupa de executarea Acordului).  

6.3 Schimbarea adresei si/sau a numarului de fax a uneia dintre parti, nu poate fi opusa 
celeilalte parti, daca nu i-a fost notificata conform procedurii de mai sus. 

6.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedent.  
 

 

Art.7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 

7.1 Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul neindeplinirii totale sau partiale a 
obligatiilor  ce le revin conform prezentului Acord, cu conditia dovedirii acesteia prin certificat 
constatator, eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Partile nu sunt exonerate de 
raspundere in cazul neexecutarii, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a unei obligatii 
daca, inainte de producerea evenimentului de forta majora, se aflau in intarziere cu privire la 
indeplinirea obligatiei respective. 
7.2 Prin forta majora se intelege acel eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil,  
absolut invincibil si  inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a Acordului si care impiedica 
partile sa-si execute total sau partial obligatiile contractuale. Asemenea evenimente, fara ca 
enumerarea sa fie limitativa, sunt: calamitati naturale, incendii, razboaie etc. 
7.3 Daca forta majora dureaza mai mult de 45 de zile calendaristice, Acordul poate inceta din 
initiativa oricareia dintre parti, printr-o simpla notificare transmisa celeilalte parti prin curier sau  
posta cu confirmare de primire. 
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7.4 Insolventa, dizolvarea, lichidarea, greva (inclusiv greva spontana), lichidarea nu sunt 
considerate cazuri de forta majora. 
7.5 Partile stabilesc ca raspunderea Societatii nu este inlaturata in situatia aparitiei unui caz 
fortuit, astfel cum acesta este definit in conditiile legii.  

 Art. 8  LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

8.1  Prezentul Acord de colaborare se supune legii romane. 
8.2 In situatia unor dispute legate de validitatea, executarea sau interpretarea prezentului 
Acord, partile se angajeaza  sa incerce solutionarea  pe cale amiabila a acestora. Daca acest 
lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre solutionare  instantelor de judecata competente. 
 
 
Art. 9 DECLARATII SI GARANTII: 
9.1 Societatea declară şi garantează CNP:  

- că are cunostinta de toate prevederile legale in vigoare in domeniul luptei impotriva 
coruptiei; 

- că a implementat reguli şi proceduri ce permit conformarea cu respectivele prevederi legale 
si ca se va conforma si adapta evolutiilor viitoare ale acestei legislatii;  

- că ramane direct responsabil fata de CNP pentru respectarea de catre angajatii proprii si 
de catre colaboratorii/subcontractorii sai a tuturor prevederilor legale privind lupta impotriva 
coruptiei. In acest sens, Societatea se va asigura ca nici societatea si nici personalul propriu nu 
au comis şi nu vor comite, direct sau indirect, niciun Act de corupţie si, din cate cunoaste, nici 
colaboratorii/subcontractorii sai nu au comis şi nu vor comite, direct sau indirect,  Acte de 
corupţie in beneficiul unei entitati private sau al unui agent public. Prin agent public se intelege 
un funcţionar, angajat, prepus sau reprezentant al unui guvern sau al unei colectivităţi locale, al 
unei administraţii, al unei organizaţii publice internaţionale, al unui organism para-
guvernamental, al unui partid politic sau al unei persoane ce acţionează în cadrul unui serviciu 
public. „Act de corupţie” desemnează orice act constând în a solicita, autoriza, oferi, promite 
sau acorda un avantaj financiar sau de alt tip (incluzând orice plată, împrumut, cadou sau 
transfer al unui bun de valoare) în scopul de a determina o entitate privata sau un agent public 
să îşi îndeplinească atribuţiile în mod necinstit sau cu încălcarea obligaţiilor sale profesionale, 
legale sau contractuale şi/sau să obţină sau să menţină un contract pentru CNP în mod 
nejustificat sau necinstit. 

- că a implementat reguli, proceduri şi controale adecvate pentru a preveni comiterea de Acte 
de corupţie de către entitate, de catre angajatii proprii, cat si de catre 
colaboratorii/subcontractorii sai şi angajatii proprii ai acestora si s-a asigurat că orice probă 
sau suspiciune privind comiterea unui Act de corupţie va face obiectul unei anchete 
aprofundate, va fi tratată cu diligenţa cuvenită şi semnalată CNP  imediat sau in maxim 24 
de ore de la data la care Societatea a constatat proba/suspiciunea privind comiterea unui 
Act de coruptie. Dovada existenţei acestor reguli, proceduri şi controale va fi comunicată 
CNP, la cererea acesteia; 

- că nici Societatea şi niciunul dintre colaboratorii/subcontractorii săi, nu este sub o interdicţie, 
impusă de un organism guvernamental sau internaţional, privind participarea la licitaţii, 
contractarea sau lucrul cu respectivul organism pentru motive de Acte de corupţie dovedite 
sau presupuse;   

- că arhivele referitoare la activităţile sale, inclusiv documentele contabile sunt păstrate şi 
conservate într-o formă adecvata pentru o întreprindere de aceeaşi dimensiune şi 
dispunând de acelaşi nivel de resurse. 

 
 
Art. 10 Clauza de dezvoltare durabila 
10.1 Prin prezentul Acord, CNP  aduce la cunostinta Societatii  faptul ca CNP respectia 
prevederile Declaratiei Natiunilor Unite pentru mediu si dezvoltare durabila, cat si Pactul 
Mondial al Natiunilor Unite. 
10.2 In aceste conditii, CNP solicita colaboratorilor cu care are relatii contractuale sa isi asume 
urmatoarele obligatii : 
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1. in locatiile in care isi va desfasura activitate  sa respecte prevederile in vigoare, in 
materie de 

            - dreptul muncii si, in conditiile in care nu exista astfel de prevederi in tara 
respectiva, cel putin dispozitiile Declaratiei Organizatiei Internationale de Munca 
            - dreptul mediului 

2. sa nu incheie contracte cu sub-contractori colaboratori, persoane fizice sau juridice, 
despre care are cunostinta  ca nu respecta dispozitiile  prevazute in  prezentul articol. 

                         
 
                  Art. 11 Dispozitii finale 

11.1 Daca una din prevederile Acordului este considerata sau declarata ca nevalida pe baza 
unei legi, a unei reglementari sau a unei decizii a unei instante competente, Partile se vor 
intelege pentru a conveni asupra unei noi prevederi care sa inlocuiasca prevederea devenita 
nevalida si care sa permita sa se atinga, in masura posibilitatilor, obiectivul vizat de clauza 
initiala. Toate celelalte prevederi ale Acordului isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin 
aplicabile partilor. 
11.2 Daca o Parte renunta sau nu insista la indeplinirea intocmai si exacta a obligatiilor asumate 
de cealalta Parte, aceasta nu va fi interpretata ca o renuntare la drepturile respective sau la 
exercitarea lor decat in cazul in care o astfel de renuntare este confirmata in scris de Partea 
care intelege sa renunte. 
11.3 Societatea va fi de drept in intarziere, fara nicio alta formalitate, prin simpla implinire a 
termenului stabilit pentru indeplinirea de catre Societate a oricarei obligatii asumate de catre 
aceasta in temeiul prezentului Acord. De asemenea, Societatea este de drept in intarziere in 
cazul incalcarii unor obligatii de a nu face.  
11.4 Partile declara si garanteaza: 
a) Ca prezentul Acord reflecta in mod deplin si real vointa partilor si ca  nu mai exista alte 
elemente care ar fi trebuit negociate pentru incheierea valabila a acestuia,  toate clauzele 
inserate in prezentul Acord fiind acceptate  de catre parti atat cu privire la forma, cat si cu privire 
la continutul acestora. Prezentul Acord inlocuieste orice alte intelegeri, promisiuni, inscrisuri, 
documente pre-contractuale ale partilor cu privire la obiectul si continutul prezentului Acord, 
stabilite intre Parti inainte de data semnarii prezentului Acord, indiferent de natura si/sau forma 
de prezentare a acestora (scrisa, orala sau sub orice alta forma materiala). 
b) Ca au cunostinta despre imprejurarile reale de incheiere si executare a prezentului Acord, ca 
au luat la cunostinta si inteleg pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul Acord si isi 
asuma riscul de eroare, ca prestatiile asumate in baza prezentului Acord sunt echivalente si 
echitabile, Partile aflandu-se in pozitii de egalitate, ca sunt informate cu privire la legislatia 
aplicabila Acordului  si au acces la actualizari/modificari ale acestora, consimtamanul Partilor, 
dat pentru incheierea si executarea prezentului Acord, fiind valabil si neviciat. 
11.5 Persoanele fizice semnatare ale prezentului Acord declara si garanteaza ca au fost pe 
deplin imputernicite sa semneze acest Acord. 

 

 
Prezentul Acord a fost incheiat astazi 01.03.2017, la sediul CNP, in doua exemplare originale cu 
putere juridica egala, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.                    Corpul National al Polistilor 

 
Prin împuternicit              
Manager Vânzări Indirecte         _____________________________  
Adrian FAUR           PRESEDINTE STANCU PETRE   
     
                                 
                                                                                                   
 


