ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
REFERITOR LA: Informatii privitoare la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.
In cadrul prezentului Angajament de Confidentialitate, termenii folositi cu initiale majuscule
vor avea intelesurile indicate mai jos:
Societate inseamna: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., cu
sediul social in Mun. Petrosani, str. Timisoara nr. 2, jud. Hunedoara;
Reprezentantii Societatii inseamna: angajati, agenti, consilieri, auditori, consultanti si orice
alte persoane imputernicite sa reprezinte si sa angajeze juridic Societatea, potrivit dispozitiilor
incidente din actele constitutive sau in baza unui mandat scris expres si neindoielnic;
Investitor inseamna: [se va completa cu denumirea si sediul ofertantului, numar de
inregistrare si/sau cont fiscal]
........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Reprezentantii Investitorului inseamna: angajati, agenti, consilieri, auditori, consultanti si
orice alte persoane imputernicite sa reprezinte si sa angajeze juridic Investitorul, potrivit
dispozitiilor incidente din actele constitutive sau in baza unui mandat scris expres si
neindoielnic;
Procedura de Selectie inseamna: procedura de selecţie de investitori pentru constituirea unei
societăţi pe acțiuni de tip „Producător Independent de Energie” („IPP”), în vederea
implementării unui proiect „Green/Brown Field” pentru valorificarea potentialului
hidroenergetic al lacului de acumulare de pe raul Mures, prin instalarea unei
microhidrocentrale (MHC) pe malul drept al raului Mures, în derivaţie cu barajul existent pe
care il opereaza in prezent Termocentrala Mintia-Deva.
Angajamentul inseamna: prezentul Angajament de confidentialitate;
Informatiile inseamna:
a) Toate informatiile si datele, de orice tip, referitoare la Societate, la orice aspecte, de
orice natura, ale activitatii acesteia, precum si la Procedura de Selectie, care pot fi folosite in
orice forma si pe orice suport si care sunt furnizate de catre Societate si/sau de Reprezentantii
Societatii, Investitorului si/sau Reprezentantilor Investitorului, inclusiv informatiile clasificate
la care Investitorul si/sau Reprezentantii Investitorului primesc acces, in cazurile si in
conditiile prevazute de legislatia privind protectia informatiilor clasificate in vigoare in
Romania;
b) Orice analize, compilatii, date, studii, sinteze, rezumate, previziuni sau alte
documente (scrise de mana sau procesate pe discheta, banda, microfilm sau in alt mod),
redactate de catre Investitor sau de catre Reprezentantii Investitorului, care contin sau se

fundamenteaza, in totalitate sau partial, pe date si informatii furnizate de Societate si/sau de
Reprezentantii Societatii, conform lit. a) de mai sus.
Informatiile nu cuprind:
a) Informatii deja cunoscute de catre Investitor, daca aceste informatii nu au fost
furnizate sub incidenta unui angajament de confidentialitate sau care nu fac obiectul altor
obligatii de confidentialitate asumate de catre Investitor fata de Societate si/sau Reprezentantii
Societatii sau fata de terti; in orice situatie, Investitorului ii va reveni sarcina de a face dovada
faptului ca a intrat in posesia respectivelor informatii anterior semnarii prezentului
Angajament;
b) Informatii care au caracter public sau devin publice, prin orice mijloace care exclud
culpa sau neglijenta Investitorului si /sau Reprezentantilor Investitorului;
c) Informatii puse la dispozitia Investitorului, in mod legal si fara obligatia de
confidentialitate de catre un tert care, la randul sau, nu este tinut de o obligatie de
confidentialitate fata de Societate si/sau fata de Reprezentantii Societatii.
Angajamentul reprezinta asumarea valabila, legala si cu efecte depline de catre Investitor a
obligatiei de confidentialitate cu privire la Informatii, in conditiile stipulate in clauzele de mai
jos.
I. Investitorul se obliga :
a) Sa pastreze confidentiale Informatiile;
b) Sa nu divulge Informatiile decat in cazurile si cu indeplinirea conditiilor expres
prevazute in prezentul document si anume in clauzele II si V.
c) Sa nu utilizeze Informatiile, direct sau indirect, in nici un alt scop decat cel al luarii
deciziei sale de a participa la Procedura de Selectie;
d) Sa ia toate masurile necesare ca Reprezentantii Investitorului sa respecte si sa
indeplineasca toate conditiile acceptate de Investitor prin prezentul Angajament, ca si cand ar
fi parti semnatare ale acestuia;
e) Sa ia toate masurile necesare si rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice
interne, pentru a impiedica divulgarea Informatiilor catre altcineva decat persoanele autorizate
sa primeasca Informatiile, precum si pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la
acestea, in special in ceea ce priveste eventualele informatii clasificate la care Investitorul
si/sau Reprezentantii Investitorului au primit acces, in conditiile prevazute de legislatia
privind protectia informatiilor clasificate;
f) Sa nu execute copii dupa Informatii sau sa le reproduca in orice alt fel, decat in scopul
distribuirii catre Reprezentantii Investitorului; pentru evitarea oricarui dubiu, toate
Informatiile (incluzand documente, grafice, prezentari, harti, planuri, etc.) sunt si raman
proprietatea Societatii. Multiplicarea si/sau distribuirea Informatiilor, prin orice mijloace, in
alte conditii decat cele prevazute in prezentul Angajament, este strict interzisa si se
sanctioneaza cu plata unei despagubiri determinate in conformitate cu prezentul Angajament.
g) Sa pastreze o evidenta scrisa a tuturor Informatiilor primite, precum si a modului de
distribuire catre Reprezentantii Investitorului, evidenta pe care o va prezenta Societatii
oricand, la cererea acesteia.
II. Investitorul va distribui Informatiile Reprezentantilor Investitorului, numai cu
indeplinirea urmatoarelor conditii prealabile:
a) Distribuirea Informatiilor catre acel/acei Reprezentant(i) ai Investitorului este strict
necesara, in scopul participarii la Procedura de Selectie;

b) Investitorul informeaza Reprezentantii Investitorului asupra naturii confidentiale a
Informatiilor;
c) Reprezentantii Investitorului accepta in scris, irevocabil si neconditionat conditiile
prezentului Angajament;
Daca Societatea a solicitat in scris acest lucru, Investitorul transmite acesteia lista
Reprezentantilor Investitorului catre care se vor distribui Informatiile (cu indicarea identitatii
persoanelor). In ceea ce priveste informatiile clasificate la care Investitorul si/sau
Reprezentantii Investitorului a/au primit acces, acestea nu pot fi distribuite altor persoane care
il reprezinta pe Investitor cu exceptia acelora care au primit autorizatia temporara,
individuala, de a accesa aceste informatii. In cazul in care transmiterea informatiilor
clasificate este necesar a se face catre alte persoane decat cele care au fost autorizate, conform
reglementarilor aplicabile, aceste persoane vor parcurge aceleasi proceduri prevazute de
legislatia din Romania si vor putea primi informatiile clasificate numai in cazul in care vor
obtine autorizatia temporara de acces.
III. De asemenea, Investitorul se obliga:
a) Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terţe persoane, privitor la
Procedura de Selectie si la proiectul pentru care se organizeaza aceasta Procedura de Selectie;
b) Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane, despre
care Investitorul sau Reprezentantii Investitorului au cunostinta ca se afla in relatii
contractuale de orice natura sau in alte relatii, cu Societatea si/sau Reprezentantii Societatii,
cu privire la orice aspect ce face obiectul Informatiilor.
IV. In situatia in care Investitorul are cunostinta de orice divulgare sau utilizare
neautorizata a Informatiilor, va notifica de indata Societatea in acest sens si va depune toate
diligentele pentru a sprijini Societatea, in scopul limitarii oricaror daune sau pierderi, prezente
si viitoare, ce rezulta din respectiva divulgare si/sau utilizare neautorizata a Informatiei.
V. Daca Investitorul si/sau Reprezentantii Investitorului au obligatia legala de a divulga
o parte sau totalitatea Informatiilor vor notifica imediat, in scris, Societatea inainte de a
transmite Informatiile, astfel incat aceasta sa aiba posibilitatea sa gaseasca protectie sau un alt
remediu necesar si/sau sa elibereze pe Investitor de obligatiile contractate prin prezentul
Angajament. Investitorul va fi de acord si va sprijini Societatea si/sau Reprezentantii
Societatii in redactarea unui document care sa asigure o aparare eficienta a tuturor intereselor
Societatii si/sau Reprezentantilor Societatii, pentru a impiedica divulgarea Informatiilor catre
public. O asemenea renuntare din partea Societatii, la respectarea intocmai a Angajamentului,
va opera in urmatoarele conditii cumulative:
a) Investitorul va face dovada obligatiei sale legale de a divulga Informatiile si va indica
entitatea careia urmeaza sa i se divulge Informatiile;
b) Investitorul isi va indeplini obligatia legala, in conditiile stipulate la alin. 1, pct.V si
va furniza minimum de informatii solicitate, limitandu-se strict la acestea;
c) Investitorul va indica cu exactitate intinderea si continutul acelei parti din Informatii,
a carei divulgare este absolut necesara, in scopul indeplinirii de catre Investitor a obligatiei
sale legale.
Renuntarea din partea Societatii la respectarea intocmai a Angajamentului va avea ca
obiect numai acea parte a Informatiilor a carei divulgare este absolut necesara in baza
obligatiei legale ce revine Investitorului si se va referi numai la entitatea fata de care
Investitorul are obligatia legala in cauza.

VI. Investitorul declara si garanteaza ca nici el si nici unul dintre Reprezentantii
Investitorului nu are, la data semnarii prezentului Angajament si nici nu va accepta sa-si
asume ulterior, in mod voluntar, direct sau indirect, o obligatie de orice natura, care implica
sau ar putea implica divulgarea Informatiilor, fata de terti.
VII. Informatiile sunt si vor ramane proprietatea Societatii, iar divulgarea lor nu va
acorda Investitorului si/sau Reprezentantilor Investitorului, niciun alt drept asupra
Informatiilor, decat cel de a o folosi numai in scopul luarii deciziei sale de a participa la
Procedura de Selectie si la proiectul pentru care aceasta se organizeaza. Daca Societatea, pe
de o parte, sau Investitorul, pe de alta parte, decide sa nu continue Procedura de Selectie sau
proiectul la care se refera aceasta, va notifica imediat acest lucru celeilalte parti. In oricare din
aceste situatii, Investitorul va inapoia Societatii, toate Informatiile tangibile furnizate de catre
Societate si/sau de Reprezentantii Societatii, fara a pastra copii ale Informatiilor, in cel mult 5
zile calendaristice de la data notificarii. De asemenea, in acelasi termen, de 5 zile, Investitorul
si/sau Reprezentantii Investitorului va/vor distruge sau va/vor sterge orice document sau fisier
(scris sau procesat pe discheta, banda, microfilm sau in alt mod), care consta in sau contine
informatii redactate de sau pentru Investitor si Reprezentantii Investitorului si va transmite
Societatii un certificat atestand indeplinirea intocmai a acestei obligatii. Ulterior returnarii
si/sau distrugerii Informatiilor potrivit dispozitiilor prezentei clauze, Investitorul si
Reprezentantii Investitorului vor fi tinuti in continuare de obligatiile de pastrare a
confidentialitatii asupra Informatiei, in conditiile asumate prin prezentul Angajament.
VIII. Desi Societatea si Reprezentantii Societatii au depus cele mai bune diligente, in
sensul de a include in Informatii acele informatii si date pe care le considera a fi de incredere,
semnificative si necesare Investitorului, in vederea luarii deciziei sale de participare la
proiectul pentru care se organizeaza Procedura de Selectie, Investitorul recunoaste si accepta
ca Societatea si/sau Reprezentantii Societatii nu garanteaza in niciun fel acuratetea, caracterul
exhaustiv si conformitatea cu realitatea a tuturor Informatiilor la care Investitorul are acces, in
special a acelora care reprezinta simple estimari.
IX. Investitorul recunoaste si accepta ca nu poate solicita Societatii si/sau
Reprezentantilor Societatii, accesul la Informatiile cu privire la care Societatea are obligatia
de a pastra confidentialitatea, cu exceptia cazului in care Societatea obtine consimtamantul
prealabil scris al persoanei fata de care a fost asumata aceasta obligatie. De asemenea,
Investitorul recunoaste si accepta ca nu poate solicita Societatii si/sau Reprezentantilor
Societatii accesul la Informatiile care reprezinta informatii clasificate, in cazul in care nu a
indeplinit formalitatile necesare pentru obtinerea autorizatiei temporare de acces la informatii
secret de serviciu, care se emite nominal.
X. Investitorul recunoaste ca neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a oricarei
obligatii asumate prin Angajament, fie si fara culpa proprie sau culpa Reprezentantilor
Investitorului, va cauza, in mod direct sau indirect prejudicii Societatii si/sau Reprezentantilor
Societatii si se obliga sa despagubeasca Societatea si/sau Reprezentantii Societatii pentru
intreg prejudiciul suferit de acestia, respectiv atat prejudiciul efectiv produs, cat si beneficiul
nerealizat (incluzand, dar fara a se limita la acestea, orice pierderi, costuri, daune, cheltuieli
sau alte riscuri suportate de catre Societate si/sau Reprezentantii Societatii). In cazul in care
prejudiciul suferit de catre Societate si/sau de catre Reprezentantii Societatii, rezultat in urma
neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiile stipulate in prezentul Angajament, nu
poate fi cuantificat, Investitorul va plati Societatii si/sau Reprezentantilor Societatii, cu titlu
de despagubiri, suma de 500.000 EURO.

XI. Prezentul Angajament este valabil pentru o perioada de 3 ani de la incetarii
valabilitatii Memorandumului de Intelegere care se va incheia intre Investitor si Societate. In
cazul in care Investitorul nu ajunge sa incheie Memorandumul de Intelegere cu Societatea,
prezentul Angajament este valabil pentru o perioada de 3 ani de la data semnarii.
XII. Investitorul declara ca prezentul Angajament anuleaza orice alte intelegeri,
aranjamente, negocieri, discutii intervenite intre Investitor si Societate.
XIII. Orice amendament cu privire la termenii si conditiile prezentului Angajament se
realizeaza prin act aditional, redactat in scris si semnat de catre Investitor si Societate.
Prezentul Angajament este redactat in limba romana, versiune care prevaleaza asupra oricarei
traduceri.
XIV. Legea aplicabila prezentului Angajament este legea romana.
XV. Investitorul nu poate sa cedeze in tot sau in parte, catre terte persoane, drepturile ce
ii revin in temeiul prezentului Angajament.
XVI. Investitorul accepta ca orice notificare, cerere sau comunicare necesara indeplinirii
Angajamentului sa fie facuta in scris, in urmatoarele conditii:
a) Se remite prin reprezentant in timpul programului de lucru, la sediul Societatii si/sau
Investitorului, la adresele indicate in prezentul Angajament sau la adresele
modificate ale partilor, persoanei autorizate in acest sens;
b) Se trimite prin fax, telex sau e-mail sau prin scrisoare recomandata, cu confirmare
de primire, astfel:
Pentru Societate:
Pentru Investitor
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC [denumire completa]
HUNEDOARA S.A.
Adresa: Loc. MINTIA, Com. Veţel, str. Şantierului, nr. 1, Adresa
jud. Hunedoara, cod 337532

Telefon: +40254.20.65.66, int. 138
Fax: +40254.23.64.05
Email: investitii@termodeva.ro

Telefon
Fax
Email

Orice notificare remisa/trimisa conform celor de mai sus este considerata facuta si
primita la data la care notificarea a fost pusa la posta, trimisa prin fax sau e-mail, daca este o
zi lucratoare, in caz contrar, in ziua lucratoare imediat urmatoare. Orice modificare a adresei
de contact va fi notificata deindata, sub sanctiunea inopozabilitatii.
In scopurile prezentei, “zi lucratoare” inseamna orice zi in care a fost remisa/transmisa
notificarea, in afara zilelor de sambata si duminica sau a oricaror alte zile de sarbatori legale
in Romania.
XVII. Investitorul declara si garanteaza ca a fost infiintat si functioneaza legal, ca are
deplina capacitate de a incheia si executa prezentul Angajament si ca persoanele semnatare au
mandatul necesar pentru semnarea valabila a Angajamentului, in numele si pe seama
Investitorului.

XVIII. Investitorul declara si accepta ca, in situatia in care oricare dintre prevederile
prezentului Angajament de Confidentialitate este declarata nula, celelalte prevederi raman pe
deplin valabile si isi produc efectele, in conditiile stipulate mai sus.
XIX. Prezentul Angajament intra in vigoare la data semnarii sale de catre Investitor.
Semnat si acceptat in conditiile de mai sus, de catre *)__________________
*) Investitorul: denumire completa

Data: __________________

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Daniel-Costel ANDRONACHE,
Director General

