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Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE

1.1     S-a încheiat prezentul contract de prestare servicii (denumit in continuare contract), intre:

Societatea  de  Administrare  a  Participațiilor  în  Energie  S.A.  “SAPE  S.A.”,  societate
administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, ……………………., telefon: +4021 659 60
38; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J40/5394/2014,  cont  virament:  RO76BRDE450SV78736354500  deschis  la  BRD,  reprezentată
prin Directorat,  respectiv ........................  –  președinte directorat,  ..............................  –  membru
directorat, .........................  – membru directorat, denumită  în continuare „Beneficiar”, pe  de  o
parte,
si

...........................,  cu  sediul  in  .......................,  telefon  .....................,  fax  .................,  e-
mail  .....................,  inregistrat  la  Registrul  Comertului  sub  numarul  ……………, cod  unic  de
inregistrare ………………., cont bancar ....................................., deschis la ............., reprezentata
prin ......................... – Director General, in calitate de Prestator, pe de alta parte,
a intervenit prezentul Contract de servicii, denumit in continuare Contract,

de comun acord, partile consimtind in mod liber si in cunostinta de cauza toate clauzele, natura
juridica si efectele Contractului, precum si intinderea responsabilitatilor asumate, cunoscand si
intelegand pe deplin toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheierea, executarea
si incetarea prezentului Contract (inclusiv Anexele acestuia) si obligandu-se reciproc in conditiile
si termenii de mai jos:

Art. 2 DEFINIȚII

2.1     În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. asigurat/i = persoana fizica/juridica, dupa caz, desemnata conform criteriilor legale, care isi
desfasoara  activitatea  de  membru  al  Directoratului,  respective  membru  al  Consiliului  de
Supraveghere,  pe  baza  mandatului/deciziei  de  numire/imputernicire;  asiguratorul  va  prelua
raspunderea si va asigura functia de conducere, atat in cazul exercitarii de catre titular, cat si in
cazul persoanei legal desemnate sa exercite functia in locul persoanei titulare;
b. persoana juridica SAPE S.A., prin persoanele enuntate la lit a);
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c. asigurator = societatea de asigurare care își asuma obligația de acoperire a riscurilor care fac
obiectul prezentului contract;
d. beneficiar = SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE
S.A.;
e. prestator = asiguratorul care emite polița de asigurare și/sau intermediarul în asigurări care a
primit un mandat scris de la asigurator pentru semnarea contractului;
f. intermediar de asigurări = persoană fizică sau juridică, care desfășoară activitate de distribuție
de asigurări conform Legii nr. 236/2018;
g.  contract  =  reprezintă  prezentul  Contract,  inclusiv  sectorial,  Caietul  de  sarcini,  polița  de
asigurare și documentația de atribuire;
h. dauna = prejudiciu/pierdere financiară cauzat/a de asigurat/i Beneficiarului sau terților;
i. documentatie de atribuire  = documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul
contractului de achiziție și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
j.  fapta  culpabilă  =  acțiune/inacțiune,  comisa  din  neglijenta,  eroare,  omisiune,  culpă  sau
vinovăție, act comis de asigurat/i în exercitarea funcției de conducere, prin care se cauzează  un
prejudiciu Beneficiarului si/sau terților;
k. franșiza = franșiza deductibila; în cazul producerii unui risc asigurat, valoare franșizei se
scade din totalul despăgubirii cuvenite.
l.  prima de asigurare  = prețul contractului/poliței de asigurare,  plătibil  de către Beneficiar in
schimbul asumării riscului de către Asigurator;
m. perioada extinsă de avizare = perioada de prescriptie a Statului Roman, 5 ani dupa incetarea
mandatelor. Asiguratorul acorda un termen de avizare de 60 luni de la data expirarii perioadei de
valabilitate a politei;
n. perioada de anterioritate = perioada anterioara (retroactiva) de extindere a acoperirii în timp a
riscurilor asigurate;
o. riscuri asigurate  = cerințele din Caietul  de Sarcini,  prejudiciile  suferite  de Beneficiar  prin
faptele culpabile ale asiguraților;
p. zi = zi calendaristică, în afara cazului în care se specifică expres că sunt zile lucrătoare.

Art. 3 INTERPRETARE

3.1     În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2      În situația în care condițiile de asigurare ale Asigurătorului conțin clauze contrare cerințelor
din  Caietul  de  sarcini,  acestea  se  interpretează  în  sensul  precizat  în  Caietul  de  sarcini  și  în
prezentul Contract.
3.3     În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se constată  că  anumite elemente ale
propunerii  tehnice sunt  inferioare  sau nu corespund cerințelor  prevăzute  în  caietul  de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.

Clauze obligatorii
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Art. 4 OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI:

4.1 Obiectul  contractului  il  constituie serviciile  de asigurare de răspundere profesională  a
membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului (3 persoane)
din  cadrul  SOCIETĂȚII  DE  ADMINISTRARE  A  PARTICIPAȚIILOR  ÎN  ENERGIE  S.A.,
conform art.15312 alin.4 din Legea societăților nr. 31/1990.

Art. 5 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

5.1     Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului (prima de asigurare), plătibil Prestatorului
de către Beneficiar este de ……………………………. lei, în conformitate cu Oferta Financiară.
5.2      Plata primei de asigurare va fi efectuată în lei, în termen de 15 zile lucrătoare, calculate de
la data intrării în vigoare a contractului de asigurare;
5.3 Chiar  dacă  plata  primei  de  asigurare  va  fi  efectuată  în  termenul  menționat  la  art.  5.2,
asigurarea va opera începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract de asigurare;
5.4 În temeiul prezentului contract de asigurare, Beneficiarul se obligă  să  plătească  prima de
asigurare  în  termenul  prevăzut  la  art.  5.2,  iar  Prestatorul/Asigurătorul  se  obligă  să  plătească
despăgubiri în cazul producerii riscului asigurat, în termenul prevăzut la art. 11.3.

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Perioada de valabilitate a contractului este de 1 an (12 luni), începând de la data semnarii
acestuia.
6.2  Prelungirea  duratei  contractului  se  poate  realiza  prin  act  adițional,  cu  respectarea
prevederilor procedurii de achiziții a Beneficiarului.

Art. 7 ACOPERIRI PRIN CONTRACTUL DE ASIGURARE

7.1 Prestatorul acoperă  riscurile minime prevăzute în Caietul de Sarcini, precum și orice alte
riscuri acordate suplimentar prin polița de asigurare.
7.2 În situația aplicării franșizei, aceasta este de 0 (zero)% și se aplică - per eveniment și în
agregat, indiferent de numărul de daune din perioada de asigurare.

Art. 8 PERIOADA DE ANTERIORITATE

8.1 Se extinde perioada de acoperire în timp a riscurilor asigurate, și pentru faptele culpabile
comise de persoanele asigurate pe o perioadă  de 12 luni înainte de intrarea în vigoare a poliței,
atât pentru membrii Directoratului, cât și pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

Art. 9 TERMENE DE AVIZARE A DAUNELOR:

9.1 Înștiințarea Prestatorului despre apariția unui eveniment asigurat va fi efectuată în cel mult
10 zile de la primirea de către Beneficiar a unei notificări / pretenție de despăgubire din partea
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unui  terț  sau de la  constatarea unui  prejudiciu de către  organele abilitate  ori  de la  data când
Adunarea Generală a Acționarilor dispune formularea acțiunii în despăgubire contra asiguraților.
9.2 Perioada extinsă de avizare a daunei: Asigurătorul acordă un termen de avizare a daunelor
de 60 luni de la data expirării perioadei de valabilitate a poliței de asigurare.

Art. 10 LIMITE DE DESPAGUBIRE ȘI ACOPERIRE TERITORIALĂ

10.1 Limita  de  răspundere:  10  milioane  EUR  în  agregat  pentru  membrii  Consiliului  de
Supraveghere  (5  membri)  și  10  milioane  EUR  în  agregat  pentru  membrii  Directoratului  (3
membri).
10.2 Polițele de asigurare vor fi nenominale, pentru fiecare post în parte (nu per membru activ).
10.3 Acoperire  teritorială  Polițele  de  asigurare  acoperă  cererile  de  despăgubire  făcute  pe
teritoriul României, în conformitate cu legea română, pentru fapte culpabile comise de asigurați,
limitele teritoriale agreate și menționate în poliță.

Art. 11 OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

11.1 Prestatorul  /  Asigurătorul  se  obligă  la  acoperirea  răspunderilor/riscurilor  prevăzute  în
Caietul de Sarcini precum și a celor acordate suplimentar, respectiv la plata daunelor cauzate de
asigurați, în limitele maxime de asigurare stabilite la art. 10.
11.2  Prestatorul  /  Asigurătorul  își  asumă  obligația  de  preluare  a  oricărei  plăți  ce  cade  sub
incidența poliței,  direct  și  imediat;  Prestatorul/Asigurătorul  va  analiza  dosarul  de  daună  și  va
comunica,  în  scris,  Beneficiarului  rezultatul  analizei,  în  termen  de  30  de  zile  calendaristice,
calculate de la data transmiterii de către Beneficiar Prestatorului a actelor și dovezilor pe care le
deține cu privire  la  daunele  produse de asigurat/i.  În  cadrul  acestui  termen,  Prestatorul  poate
solicita prelungirea termenului de analiză cu încă 10 zile pentru dosarele de dauna complexe.
11.3  Dacă  evenimentul  asigurat  este  indemnizabil  în  conformitate  cu  prevederile  contractului
de asigurare, Prestatorul/Asiguratorul va efectua plata despăgubirii în termen de 30 de zile de la
data la care documentația solicitată (inclusiv hotărârea judecătorească definitivă pronunțată pentru
soluționarea unui litigiu dedus judecății) este completă.
11.4 În  cazul  producerii  riscului  asigurat,  Prestatorul/Asigurătorul  trebuie  să  plătească
indemnizația  de  asigurare  în  condițiile  prevăzute  în  prezentul  Contract.  Atunci  când  există
neînțelegere asupra cuantumului indemnizației de asigurare, partea necontestată din aceasta se va
plăti  de  Prestator/Asigurător  anterior  soluționării  neînțelegerii  prin  bună  învoială  sau  de  către
instanța judecătorească, în conformitate cu art. 2.208 alin. 1 Cod civil, în termenul prevăzut la art.
11.3 de mai sus.
11.5 Anterior  încheierii  polițelor  de  asigurare,  Prestatorul  are  obligația  de  a  prezenta
Beneficiarului  mandatul  (împuternicirea)  de  reprezentare  acordată  de  către  Asigurător,  pentru
reprezentarea în numele și pe seama acestuia, în prezentul contract.

7



Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
            sector 1, 010621, București, România

Tel: +40 765 935 180

_____________________________________________________________________________________
Art. 12 OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI:

12.1  Beneficiarul  se  obligă  să  efectueze  plata  primei  de  asigurare  către  Prestator,  în
conformitate cu prevederile art. 5;
12.2  Beneficiarul  are  obligația  să  avizeze  în  scris  Prestatorul,  despre  apariția  unui  eveniment
asigurat, în conformitate cu prevederile art. 9 din prezentul contract.
12.3  Beneficiarul  va  pune  la  dispoziția  Prestatorului/ASIGURĂTORULUI actele  și  dovezile  pe
care le deține cu privire la daunele produse de asigurat/i;

Art. 13 DOCUMENTELE CONTRACTULUI

13.1.  Documentele  contractului  sunt,  pe langa prezentul  contract,  și:
a. Caietul de sarcini;
b. Polițele de asigurare împreună cu condițiile de asigurare;
c. Oferta Prestatorului.

Art. 14 CAZURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

14.1 Părțile contractante convin ca prezentul contract încetează  de drept la expirarea duratei
prevăzute la art. 6;
14.2 Prezentul contract poate înceta și înainte de termenul stabilit la art. 6, la o dată convenită
de părți, prin acordul scris al acestora;
14.3 Indiferent de modalitatea de încetare a contractului, Prestatorul/ASIGURĂTORUL rămâne
în  continuare  răspunzător  de  plata  despăgubirilor  neefectuate  în  perioada  asigurată,  iar
Beneficiarul rămâne răspunzător de plata primei de asigurare aferentă perioadei asigurate;
14.4 Prestatorul/ASIGURĂTORUL nu poate denunța unilateral contractul, sub sancțiunea de
daune  până  la  finalizarea  unei  noi  proceduri  de  achiziție  a  serviciilor  de  asigurare  pentru
răspunderea profesională, cu excepția situației prevăzute la litera a) din prezentul articol:
a) în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligația de plată  a primelor de asigurare în
conformitate  cu  prevederile  art.  5  din  prezentul  contract;  în  acest  caz,
Prestatorul/ASIGURĂTORUL  va  transmite  o  notificare  Beneficiarului,  cu  respectarea  unui
termen de cel puțin 20 de zile, calculate de la data primirii notificării de către Beneficiar.
14.5 Obligațiile a căror neexecutare atrage rezilierea de drept a contractului sunt prevăzute la
literele a) - b) ale prezentului articol, cu respectarea unui termen de cel puțin 20 de zile, calculate
de la data primirii notificării de către Prestator/ASIGURĂTOR:
a. în  cazul  în  care  Asigurătorul,  emitent  al  poliței  de  asigurare,  are  o  situație  financiară
precară  sau compromisă care pune în pericol executarea contractului;
b. în  situația  în  care  Asigurătorul  emitent  al  poliței  de  asigurare  intra  în  procedura  de
faliment, prevăzută de legislația specială din domeniul asigurărilor;

Clauze specifice

Art. 15 CESIUNEA
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15.1 Cesiunea nu va exonera Prestatorul/Asiguratorul de nicio responsabilitate privind garanția
sau orice alte obligații asumate prin contract.

Art. 16. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

16.1 Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. În
scopul Contractului, ”Forța Majoră”  este definită  ca orice împrejurare externă  care a survenit
după

încheierea Contractului, imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă, precum și cauzele unor
astfel de împrejurări, care împiedică  sau întârzie în mod obiectiv îndeplinirea în totalitate sau în
parte  a  prevederilor  contractuale.  Sunt  considerate  asemenea  evenimente:  războaie,  revoluții,
incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Incapacitatea de plată, restrângerea sau
încetarea  temporară  de  activitate  nu  reprezintă  cazuri  de  Forță  Majoră  în  scopul  prezentului
Contract.
16.2  Partea  care  invoca producerea evenimentului  de  forță  majoră  este  obligată  să  notifice
acest lucru celeilalte părți, în scris și în maxim 72 de ore de la momentul începerii evenimentului
de forță  majoră. Partea care invocă forța majoră va documenta în mod corespunzător producerea
acesteia, cu mijloace de probă specifice fiecărui astfel de eveniment în parte (de exemplu: rapoarte
meteo, seismologice, declarații oficiale, presă scrisă etc.). Exonerarea unei părți pentru întârzierea
executării obligațiilor asumate, din cauza forței majore, este condiționată  de probarea efectuării
tuturor măsurilor rezonabile și adecvate profesional în vederea prevenirii, limitării și remedierii
consecințelor unei astfel de situații.
16.3 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel
care  ar  fi  fost  chemat  sa  răspundă  daca  evenimentul  nu  s-ar  fi  produs.  Prevederile  art.  16.2,
referitoare la notificare, se aplică corespunzător.
16.4 Atât în cazul forței majore cât și în cazul fortuit, părțile nu sunt liberate de executarea
obligației  si  acestea  răspund  pentru  orice  pierdere,  de  la  data  la  care  se  află  în  întârziere,
îndeplinirea contractului fiind suspendată  doar în perioada de acțiune a forței majore sau cazului
fortuit, dar fără a prejudicia drepturile părților.
16.5 Orice eveniment de forță  majoră  sau caz fortuit va avea ca efect prelungirea termenelor
contractuale cu o perioada egală cu durata acestora.

Art. 17  SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

17.1 Beneficiarul/Asiguratul  și  Prestatorul/Asigurătorul  vor  depune  toate  eforturile  pentru  a
rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;
17.2 Litigiile intervenite între părți în cursul derulării contractului, care nu pot fi soluționate pe
cale amiabilă de către părți, vor fi supuse instanțelor competente din mun. București.

Art. 18  LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
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18.1      Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 19  COMUNICĂRI

19.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, prin orice modalitate de transmitere care sa asigure confirmarea primirii;

19.2 Comunicările privitoare la prezentul contract, vor fi efectuate de Beneficiar direct către

PRESTATOR, la adresa ………………………………………………………………………….. ,
tel.  ……………………………….,  e-mail:  ………………………..,  reprezentată  prin  dl/dna
…………………………………..

Art. 20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 21  DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

Fiecare  dintre  subscrisele  părți  contractante,  prin  reprezentanții  noștri  legali,  respectiv  prin
împuterniciții noștri, declară și confirmă  că  nu a dobândit niciun fel de avantaje sau beneficii de
pe urma stării  de necesitate,  lipsei  de experiență  sau lipsei  de cunoștințe a celeilalte părți,  cu
scopul stipulării în favoarea sa, ori a altei persoane, a unei prestații de o valoare considerabil mai
mare, la data încheierii prezentului contract, decât valoarea propriei prestații;

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract, azi ___________ în ______ exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

SAPE S.A.

Societate administrata in Sistem Dualist

PRESTATOR
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