
 

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. …… din data de ……………. 

 

 

Prezentul Contract de prestari servicii a fost incheiat intre: 
 
S.C. ........................................... S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str.........................., Nr. ...... 
et..... Ap..... inmatriculata la Registrul Comertului sub nr: …………, cod unic de inregistrare 
R0………………., reprezentata prin dl..............................in calitate de Administrator, numita 
in continuare  BENEFICIAR , 
si 
S.C. Krom Comms S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Str. Barajul Bistritei, Nr11,e-mail: 
support@krom.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10086/2002, cod fiscal 
RO14937036, reprezentată ………………., în calitate de Administrator, numită în continuare 
FURNIZOR ,  
 

Partile incheie acest Contract de Servicii (referit in continuare drept Contract) in urmatorii 
termeni si conditii: 
 
Art.1   Obiectul contractului 
(1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea, de catre  S.C. Krom Comms S.R.L. a 
serviciilor descrise in Anexa 1 – parte integranta a prezentului contract, serviciilor se vor 
efectua in respectand conditiile tehnice descrise in Anexa 1 – parte integranta a prezentului 
contract. 
 

Art.2   Durata 
(1) Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii sale. 
(2) Durata prezentului contract este de 24 de luni de la data punerii în functiune a serviciilor 
care fac obiectul prezentului contract („termenul initial”). Punerea în functiune a serviciilor se 
atesta prin semnarea de catre Beneficiar a Anexei 2. 
(3) Proces verbal de punere în functiune si acceptanta. Daca Beneficiarul nu solicita încetarea 
contractului prin notificare scrisa trimisa în atentia Prestatorului la adresa de corespondenta 
mentionata în preambul, cu cel putin 30 de zile înaintea expirarii termenului initial, prezentul 
contract va fi prelungit automat pentru perioade succesive de câte 12 luni („termen succesiv”). 
 

Art. 3   Instalarea si punerea în functiune a serviciilor 
(1) În cazul în care instalarea serviciilor impune amplasarea la locatia Beneficiarului, stabilita, 
a unor echipamente specifice, iar acesta nu detine astfel de echipamente, acestea vor fi 
furnizate de catre Prestator, potrivit optiunii Beneficiarului, prin modalitatile agreate. 
(2) În cazul în care instalarea serviciilor impune efectuarea unor lucrari, Beneficiarul va achita 
Prestatorului tarif de instalare corespunzator lucrarilor efectuate, stabilit prin Anexa aprobata. 
(3) În cazul în care Beneficiarul detine retea proprie sau echipamente specifice necesare 
prestarii serviciilor, Prestatorul poate refuza conectarea acestora daca apreciaza ca nu pot 
asigura conditiile tehnice pentru furnizarea serviciilor. 



 

 

(4) Punerea în functiune a serviciilor se va face în baza unui proces verbal de punere în 
functiune si acceptanta, încheiat între Prestator si Beneficiar, al carui continut este anexat 
prezentului contract. 
(5) Beneficiarul va asigura Prestatorului conditiile optime în vederea instalarii serviciilor. În 
caz contrar, Prestatorul îsi rezerva dreptul de a refuza instalarea serviciilor, Beneficiarul fiind 
obligat sa achite toate cheltuielile prealabile instalarii, avansate de catre Prestator. 
(6) În cazul în care instalarea serviciilor depinde de îndeplinirea unor conditii preexistente 
independente de vointa Prestatorului (cum ar fi actele sau faptele unui tert, obtinerea 
autorizatiilor sau aprobarilor necesare, instalarea conexiunilor care depind de un tert etc), 
Beneficiarul are obligatia de a asigura îndeplinirea acestor conditii preexistente. Prestatorul 
are obligatia sa demareze instalarea serviciilor numai   dupa asigurarea   de   catre   Beneficiar  
a  îndeplinirii   tuturor  conditiilor la preexistente necesare. În cazul neîndeplinirii acestor 
conditii, Beneficiarul va achita toate cheltuielile prealabile instalarii, avansate de catre 
Prestator.  
(7) Prestatorul va achita o penalitate de 0,2% calculata  pe zi de întârziere din valoarea 
contractului pe o luna pentru perioada în care termenul de instalare convenit în Anexa(ele) a 
fost depasit din culpa sa exclusiva. Penalitatea va fi dedusa din prima factura achitata de 
Beneficiar. 
 
 
Art. 4   Tarifele serviciilor 
(1) Tariful serviciilor care fac obiectul prezentului contract este stabilit conform Anexei 1, 
parte integranta a acestuia, si nu contine TVA. 
(2) Tariful serviciilor stabilit conform prezentului contract nu include costurile rezultate din 
folosirea serviciilor oferite de terti sau care exced obiectul prezentului contract; acestea cad în 
sarcina Beneficiarului si vor fi suportate de acesta în mod separat. 
(3) Tarifele serviciilor pot fi modificate prin acordul partilor. Prestatorul poate propune 
Beneficiarului modificarea tarifelor serviciilor în cazul în care modificari legislative, 
modificari ale preturilor si tarifelor furnizorilor Prestatorului sau modificari ale costurilor ar 
influenta tarifele stabilite prin contract. Noile tarife propuse de Prestator vor fi comunicate 
Beneficiarului, iar Beneficiarul va dispune de o perioada de 30 de zile în care va putea 
denunta unilateral contractul în caz de neacceptare. Lipsa unei comunicari de neacceptare în 
aceasta perioada, va semnifica acceptarea de catre Beneficiar a noilor tarife. 
(4) Beneficiarul poate solicita Prestatorului modificari in ceea ce priveste structura sau 
caracteristicile serviciilor contractate. Modificarea structurii sau caracteristicilor serviciilor 
furnizate se va realiza numai dupa îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 
(i) Beneficiarul achita toate sumele restante la zi si toate tarifele impuse de modificarile 
solicitate 
(ii) Prestatorul accepta propunerea Beneficiarului, caz în care perioada contractuala se 
prelungeste de drept cu termenul initial, începând cu data aplicarii modificarilor respective. 
(5) În cazul în care Prestatorul nu remediaza deficientele semnalate de catre Beneficiar în 
termen de 30 de zile de la date primirii solicitarii scrise, Beneficiaru poate solicita acordarea 
de reduceri la factura primita. 

Art.5   Facturarea 
(1) Modalitatea de facturare este specificata în Anexele I. 
(2) Fiecare serviciu/ locatie de furnizare a serviciilor pot fi facturate separat, la cererea 
expresa a Beneficiarului. 



 

 

(3) Facturile vor fi expediate Beneficiarului prin servicii postale sau servicii de posta 
electronica sau curier, la adresa indicata în prezentul contract sau comunicata Prestatorului în 
scris, sub semnatura persoanelor autorizate. 
(4) În cazul în care facturile nu ajung la Beneficiar, acesta nu este exonerat de obligatia de 
plata la termenul scadent. 
(5) La cerere, Beneficiarului i se poate înmâna o copie a facturii/lor curente. Modalitatile prin 
care se poate solicita o copie a facturii/lor curente sunt: Apel telefonic la unul dintre 
numerele: 0314326469; 0751-164-105, 
(6) Beneficiarul va putea contesta în scris valoarea facturilor pana cel târziu la data scadentei. 
Necontestarea valorii facturilor în acest termen va semnifica acceptarea acestora. 
 
 
Art.6   Termenul de plata 
(1) Beneficiarul va plati contravaloarea sumelor facturate în termen de cel mult 15 zile 
calendaristice de la data emiterii facturii de catre Prestator. 
(2) Plata se va face în lei, la cursul BNR din ziua facturarii, în contul bancar specificat în 
factura/ile fiscala/e sau în numerar la sediile comerciale. Plata va fi considerate în termen daca 
suma datorata va fi virata în contul Prestatorului în termenul prevazut la aliniatul anterior, 
precum si daca Beneficiarul a transmis bancii sale ordinul de plata în termenul scadent iar 
aceasta i-a acceptat ordinul. În aceasta situatie, ordinul de plata vizat de banca Beneficiarului 
va fi comunicat Prestatorului pâna la data scadentei. 
(3) Tarifele de alocare si administrare a adreselor IP se factureaza anual, odata cu facturarea 
produselor pentru luna Ianuarie pentru contractele în curs si procentual corespunzator 
numarului de luni ramase pentru contractul/anexele noi semnate. În cazul incetarii 
Contractului, indiferent de motive, aceste tarife nu vor fi returnate. 
 
 
Art.7   Întârzierea platii 
(1) Pentru întârzierea platii, Beneficiarul va plati o penalitate de 0,2% calculata pe zi de 
întârziere, asupra sumei/lor datorate, pâna la achitarea integrals a debitelor restante. 
Beneficiarul este de drept în întârziere cu privire la plata penalitatilor începând cu prima zi 
urmatoare datei scadentei. 
 
 
Art.8   Informatii 
(1) Beneficiarul este obligat sa comunice de indata, în scris, Prestatorului orice modificare a 
datelor furnizate la data încheierii contractului, cât si declansarea procedurii reorganizarii sau 
falimentului asupra sa, în cazul persoanelor juridice. 
(2) Prestatorul este obligat sa informeze Beneficiarul în cazul declansarii procedurii 
reorganizarii sau falimentului. 
 
Art.9   Confidentialitatea 
(1) Pentru întreaga perioada a contractului si pentru o perioada de 2 ani de la încetarea din 
oricare motiv a contractului, Partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor documentelor 
si termenilor contractuali, asupra tuturor informatiilor cu privire la cealalta Parte care sunt 
obtinute pe durata derularii contractului si care au fost indicate sau identificate ca fiind 
confidential de cealalta Parte. 
(2) Obligatiile prezentate în prezentul articol sunt permanente si nu vor înceta ca urmare a 
incetarii din orice motiv a Contractului. 



 

 

(3) Beneficiarul va despagubi Prestatorul cu suma echivalenta daunelor si prejudiciilor aduse 
prin dezvaluirea oricaror detalii referitoare la prezentul contract si anexele sale, sau orice 
comunicare între Parti, catre firmele concurente Prestatorului sau catre Beneficiari ai acestora 
sau Beneficiari ai Prestatorului. 
 
 
Art.10   Modificarea clauzelor si elementelor contractuale 
(1) Clauzele prezentului contract pot fi modificate de comun acord, pe baza consimtamantului 
partilor. 
(2) Prestatorul poate propune Beneficiarului modificari ale clauzelor contractuale, 
comunicându-le acestuia, cu minim 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare. În acest 
termen Beneficiarul poate sa notifice Prestatorul, în scris, exprimându-si dezacordul fata de 
propunerile acestuia; daca în acest termen Beneficiarul nu notifica Prestatorul, 
consimtamantul fata de modificarile propuse se considers dat. 
(3) În cazul în care Beneficiarul solicita transferul serviciilor contractate la o alta locatie decât 
cea mentionata initial în anexele acestui contract, acesta va trebui sa prezinte Prestatorului 
documente emise de Oficiul Registrului Comertului (certificat constatator) sau , în cazul în 
care Beneficiarul nu este comerciant, de catre orice alta autoritate componenta în domeniu, 
din care sa reiasa faptul ca noua locatie în care Beneficiarul desfasoara activitate este o locatie 
autorizata conform legii (punct de ucru, sucursala, agentie etc.). Transferul serviciilor va 
trebui aprobat de catre Prestator, dispozitiile art. 3 aplicându-se corespunzator în ceea ce 
priveste instalarea si punerea în functiune a serviciilor la noua locatie. 
(4) Beneficiarul poate solicita transferul serviciilor contractate numai dupa 12 luni de la 
activarea serviciului. Transferul serviciilor se poate realiza daca: 
(i)  Beneficiarul  achita toate  sumele  restante  la  zi  si toate tarifele  impuse  de modificarile 
solicitate 
(ii) Prestatorul accepta propunerea Beneficiarului, caz în care perioada contractuala se 
prelungeste de drept cu termenul initial, începând cu data aplicarii modificarilor respective. 
 
 
Art.11   Cesiunea contractului 
(1) Drepturile si obligatiile Prestatorului nascute din sau în legatura cu prezentul contract pot 
fi cesionate, prevederile prezentului contract fiind aplicabile în integralitate oricarui tert care 
achizitioneaza în tot sau în parte reteaua Prestatorului, de la data achizitiei, cu conditia ca 
tertul achizitor sa notifice Beneficiarul cu privire la cesiune. O astfel de notificare transmisa 
de tertul achizitor va mentiona data cesionarii prezentului contract. Prestatorul declara si se 
obliga irevocabil prin prezentul ca: 
(i) va  ramâne  responsabil   pentru  îndeplinirea în   integralitate a  oricarei  obligatii scadente 
pana la data cesiunii ce îi revine în temeiul prezentului contract; 
(ii) tertul achizitor nu va avea nici un fel de responsabilitate cu privire la obligatiile asumate 
de catre Prestator ce au devenit scadente înainte de data cesiunii, ci doar pentru obligatiile 
nascute ulterior acestei date. 
(2) Beneficiarul poate cesiona prezentul contract unui tert cu conditia notificarii Prestatorului 
în prealabil cu 30 de zile. 
(3) Beneficiarul este obligat sa nu redistribuie serviciile ce fac obiectul prezentului contract, 
fara acordul Prestatorului. În cazul nerespectarii acestei clauze de catre Beneficiar, Prestatorul 
poate solicita plata de daune de catre Beneficiar. 
 
 
 



 

 

Art. 12  Interdictii 
(1) Beneficiarului îi este interzis sa se conecteze la reteaua Prestatorului, daca a fost 
deconectat, ca o consecinta a încalcarii clauzelor contractuale. Beneficiarului nu îi este permis 
sa instaleze echipamente de decodare pentru receptia semnalului în sistem codat. Folosirea 
echipamentelor de decodare neautorizate de Prestator se pedepseste conform legii. 
(2) Beneficiarului îi este interzis sa deterioreze sau sa intervina, în orice mod, în reteaua 
Prestatorului sau sa induca bruiaje pe retea. Aceste fapte vor fi pedepsite conform legii. 
Daca beneficiarul a fost deconectat din cauza constatarii încalcarii oricarei interdictii, 
Prestatorul va efectua reconectarea, numai la cererea scrisa a Beneficiarului, dupa plata 
tuturor debitelor restante. 
 
 
Art.13   Utilizarea produselor în scopuri ilegale 
(1) Beneficiarul este obligat sa nu utilizeze si sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite 
utilizarea produselor furnizate de Prestator în scopuri ilegale conform legislatiei române în 
vigoare sau în scopul prejudicierii, în orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din 
tara sau din strainatate, prin diferite modalitati si în special prin: 
• expedierea de mesaje cu intentia de a hartui, ameninta, insulta, calomnia sau de a deranja în 
orice alt mod destinatarul, inclusiv prin atac la morala; 
• distribuirea de materiale prin încalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a dreptului 
la intimitate sau a altor drepturi personale ale unor terte persoane; 
• distribuirea neautorizata a serviciului de Prestator unor terti; 
• orice alte actiuni care aduc prejudicii altor utilizatori. 
 
Art.14   Transmiterea si accesul informatiilor si servicii protejate 
(1) Beneficiarului îi este interzis sa încerce sa acceseze servicii, informatii, site-uri, sisteme 
sau retele informatice pe care nu are dreptul sa le acceseze, precum si sa încerce sa identifice 
vulnerabilitatile unui astfel de sistem, retea sau serviciu. 
(2) Beneficiarul este obligat sa nu prejudicieze si sa nu încerce, utilizând serviciul, 
prejudicierea Prestatorului sau a unor terte persoane, prin deteriorarea sistemului informatic al 
acestora. 
(3) Beneficiarului ii este interzis sa transmits IP flood, în scopul încarcarii reteleia destinatie 
si/sau a calculatoarelor destinatie, determinând astfel o functionare necorespunzatoare a 
acestora, si de asemenea, utilizarea oricarei alte metode de supraîncarcare a sistemului 
informatic al destinatarului (de tipul denial of service); 
(4) Beneficiarului îi este interzisa utilizarea pentru propria retea a unor alte adrese de IP decât 
cele care i-au fost alocate de Prestator (IP spoof) si transmiterea de pachete TCP/IP având 
header-ul (antetul) contrafacut. 
(5) Beneficiarului ii este interzis sa utilizeze si sa permita utilizarea abuziva a retelei 
Prestatorului, prin transmiterea în retea de: 
• spam - posts electronica nesolicitata de destinatari, având continut comercial sau nu; 
• mesaje despre care cunoaste ca au atasati virusi, worm, cal troian sau orice alta componenta 
de natura sa produca defectiuni în sistemul destinatarului. 
(6) Beneficiarului ii este interzis sa expedieze si sa permita expedierea, prin intermediul 
retelei Prestatorului, de mesaje având antetul (header-ul) contrafacut (anonime sau sub 
identitatea unui alt utilizator).  
 
 
 
 



 

 

Art.15   Respectarea reglementarilor si regulilor internationale 
(1) Beneficiarul este obligat, atunci când utilizeaza prin Internet servicii care presupun 
comunicarea cu terte persoane sau alte servicii a caror utilizare presupune respectarea unor 
reguli este obligat sa se conformeze regulilor si uzantelor internationale mentionate în site-
urile accesate prin intermediul produselor furnizate de Prestator. 
(2) Este interzisa sub orice forma închirierea si/sau vânzarea catre terti a produsului(lor) 
contractat(e). Încalcarea acestui articol de catre Beneficiar, permite Prestatorului sa solicite 
Beneficiarului plata unei sume în cuantum de cel putin 10 ori valoarea lunara a serviciilor 
contractate (abonamentul lunar), cu titlu de daune interese. 
 
Art.16   Colaborarea Prestator-Beneficiar 
(1) Beneficiarul este obligat sa colaboreze cu Prestatorul pentru asigurarea securitatii 
accesului la serviciile si server-ele acestuia si sa informeze Prestatorul despre orice actiune de 
care are cunostinta si care ar putea sa reprezinte un atentat la acestea. 
(2) Beneficiarul este obligat sa permita reprezentantilor Prestatorului accesul la 
calculatorul/serverul sau pentru a verifica respectarea de catre Beneficiar a obligatiilor 
contractuale; în cazul în care Beneficiarul nu permite accesul la locatie se considers ca acesta 
recunoaste încalcarea conditiilor contractuale si Prestatorul va întrerupe furnizarea serviciului 
si eventual va notifica partile prejudiciate - la cererea autoritatilor care au competente legale 
în domeniu. 
(3) Prestatorul îsi va da concursul, în limitele posibilitatilor tehnice si cu respectarea 
prevederilor legale, pentru identificarea utilizatorilor Internet ce au prejudiciat sau au încercat 
prejudicierea Beneficiarului, prin penetrarea/deteriorarea sistemului informatic al acestuia. 
(4) Raspunderea Prestatorului nu va fi angajata în cazul infiltrarii unui tert în sistemul 
informatic al Beneficiarului; Beneficiarul ramane singurul responsabil de protectia sistemului 
sau informatic contra unor astfel de infiltrari. 
 
 
Art. 17  Alte clauze 
(1) Prestatorul are dreptul sa stearga orice informatie pe care Beneficiarul a introdus-o în 
retea, care poate determina functionarea necorespunzatoare a retelei Prestatorului, în 
conditiile articolelor Art.13 - Art.13. 
(2) In scopul protejarii atât a retelei Prestatorului, cât si a sistemului informatic al 
Beneficiarului, Prestatorul are dreptul sa deconecteze temporar adresele de IP ale 
Beneficiarului, cu notificarea prealabila a acestuia, în cazul în care constata ca Beneficiarul 
este tinta unor atacuri de tip flood si denial of service, pana la solutionarea acestei probleme. 
(3) Prestatorul are dreptul sa modifice numele de utilizator al Beneficiarului si parola acestuia 
în orice moment, atunci când suspecteaza probleme de securitate ale sistemului 
Beneficiarului, înstiintându-l de indata pe acesta despre modificare. 
(4) În cazul în care Prestatorul constata ca Beneficiarul încalca sau are motive sa suspecteze 
ca Beneficiarul încalca oricare dintre obligatiile sale de mai sus, are dreptul sa blocheze 
accesul Beneficiarului la unul sau mai multe din produsele contractate. 
Prestatorul va putea cerceta orice încalcare a obligatiilor de mai sus si va putea sesiza 
organelor competente savârsirea oricarei fapte care angajeaza raspunderea juridica a 
Beneficiarului. Prestatorul va colabora cu organele competente, la cererea acestora, în limitele 
prevederilor legale, pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorilor faptelor ce au 
avut ca rezultat producerea de prejudicii. 
 
 
 



 

 

Art.18   Încetarea contractului 
(1) Prezentul contract inceteaza: 
(i) oricând cu o notificare de 60 de zile adresata Prestatorului, cu conditia achitarii de catre    
Beneficiar   a   contravalorii   serviciilor   contractate    (a   abonamentelor   si extraoptiunilor) 
pana la expirarea Termenului initial sau, dupa caz, a termenului succesiv aflat în desfasurare 
la acel moment; 
(ii) în cazul dizolvarii sau lichidarii oricareia din parti, justificate prin documente emise de   
autoritatile   competente   si   din   care   Prestatorul,   în   mod   rezonabil,   poate concluziona 
existenta acestor situatii; 
(iii) în cazul neacceptarii de catre Beneficiar a tarifului propus, potrivit Art.4 (3) 
(2) Încetarea contractului nu are efecte asupra obligatiilor devenite anterior scadente între 
parti. 
(3) Prestatorul poate considera contractul reziliat de plin drept, fara a mai fi ncesara 
îndeplinirea nici unei alte formalitati sau interventia instantei de judecata, în cazu 
neîndeplinirii de catre Beneficiar, timp de 30 de zile, a oricarei obligatii contractuale. În acest 
caz, Beneficiarul va plati Prestatorului daune interese evaluate anticipat la contravaloarea 
serviciilor contractate (a abonamentelor) pana la expirarea Termenului initial sau, dupa caz, a 
termenului succesiv aflat în desfasurare la acel moment. Neachitarea unui serviciu facturat 
separat reprezinta neîndeplinirea de catre Beneficiar a obligatiei contractuale. 
(4) Fara a aduce atingere celor de mai sus, Prestatorul poate denunta unilateral prezentul 
contract. Intr-o asemenea situatie, Prestatorul va trimite o notificare scrisa Beneficiarului cu 
60 de zile înainte de data de la care Prestatorul doreste încetarea contractului, urmând ca 
prezentul contract sa înceteze de plin drept sa mai produca efecte, începând cu a 61-a zi de la 
primirea de catre Beneficiar a notificarii, fara a mai fi ncesara îndeplinirea nici unei alte 
formalitati sau interventia instantei de judecata. 

 
Art.19  Forta majora 
(1) Forta majora, prin care se întelege orice eveniment imprevizibil si de neînlaturat, 
independent de vointa partilor, aparut ulterior semnarii contractului si care împiedica 
executarea acestuia, apara de raspundere partea care o invoca în termen de cel mult 24 ore de 
la aparitie si o dovedeste cu acte emise de institutiile abilitate în cel mult 15 zile de la aparitie.  

 
 
Art.20   Legea aplicabila. Litigii. 
(1) Legea care guverneaza raporturile juridice nascute între parti în temeiul prezentului 
contract este legea romana. 
(2) Eventualele litigii intervenite între parti în legatura cu executarea obligatiilor decurgând 
din prezentul contract care nu au fost solutionate pe cale amiabila vor fi supuse solutionarii 
instantelor judecatoresti competente la sediul pârâtului. 
 
 
Art.21   Limitari ale raspunderii 
(1) În cazul încalcarii de catre Prestator a oricarei obligatii asumate în baza acestui contract, 
Beneficiarul întelege si este de acord ca întinderea raspunderii Prestatorului pentru 
eventualele prejudicii de orice natura (directe sau  indirecte),  suferite de Beneficiar,   nu   va   
depasi,   în   nici o   situatie,   contravaloarea   lunara   a   serviciilor contractate. 
 
 
 



 

 

Art.22  Adrese de corespondenta 
(1) Toate comunicarile dintre parti se vor face utilizând adresele de corespondenta 
mentionate în prezentul articol: 
S.C. Krom Comms S.R.L 
Bucuresti, Aleea Brajul Bistritei Nr. 11 
S.C. …………………………. S.R.L. 
…………………………………………….. 
 (2) Orice comunicare a uneia dintre parti care nu respecta adresa de corespondenta 
mentionata în prezentul articol nu va fi considerata validata. 
(3) Comunicarile/ notificarile verbale nu vor fi luate în considerare de nici una din parti 
daca nu sunt confirmate prin modalitatile prevazute în acest articol 
(4) Comunicarile/ notificarile transmise prin intermediul postei electronice nu vor fi luate 
în considerare. 
 
 
 

Beneficiar 
          

S.C. ……………………………. S.R.L. 

Reprezentata prin dl. …………………….. 

________________________ 

 

 

Prestator  

                                        S.C. Krom Comms S.R.L. 

Reprezentata prin dl. …………………… 

                      ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 

CONDITII TEHNICE. 

TIPUL SERVICIULUI 

Tipul Si tariful serviciului 
 

nr.crt Tipul Serviciului Pret Abonament  

1 
Internet Business Garantat, 1 Mbps, up to 

5 Mbps simeric 
50 EUR 

2 
Internet Business Garantat, 2 Mbps, up to 

10 Mbps simeric 
70EUR  

3 
Internet Business Garantat, 3 Mbps, up to 

10 Mbps simeric 
100 EUR 

4 
Internet Business Garantat, 5 Mbps, up to 

10 Mbps simeric 
130 EUR 

 
Tarif: ………. Euro/ luna 
Tip conectare: FO. 
Echipament terminal FO: in custodie client pe toata durata contractului 
Taxa instalare: ……… Euro 
Durata minima contract: 24 luni. 
 
Contul Utilizator si activarea acestuia 
(1) Prestatorul se obliga sa activeze contul de utilizator al Beneficiarului pana la termenul 
de instalare sau, dupa caz, de la constituirea de catre Beneficiar a garantiei potrivit Anexei 2. 
Activarea contului de utilizator presupune alocarea si rezervarea tuturor elementelor continute 
de acesta (adrese, parole etc.). 
(2) Accesul la Contul Utilizator este protejat prin metode de securitate specifice, care vor 
fi folosite de catre Beneficiar implicit sau interactiv. 
(3) Adresele de posta electronica solicitate de Beneficiar vor fi alocate acestuia daca sunt 
disponibile; daca nu, i se vor oferi alte alternative. 
(4) Prestatorul este obligat sa modifice numele de utilizator al Beneficiarului si parola 
acestuia în termen de o zi de la primirea cererii Beneficiarului formulata în scris. 
 
Remedierea defectiunilor tehnice 
(1) Reclamatiile Beneficiarului referitoare la calitatea tehnica a serviciului se transmit 
telefonic sau prin intermediul postei electronice (e-mail), la dispeceratul Prestatorului, 
comunicându-se Beneficiarului numarul de înregistrare a reclamatiei sale 
(2) În cazul aparitiei unei defectiuni la circuitul realizat de Prestator, remedierea acesteia 
se va face gratuit, în 24 de ore de la înregistrarea reclamatiei Beneficiarului (în conditiile 
respectarii tuturor clauzelor prezentului contract). Dupa perioada de garantie, materialele 
înlocuite se vor achita de catre Beneficiar pe baza devizului întocmit de catre Prestator. 
(3) În cazul aparitiei unei defectiuni la reteaua Prestatorului, remedierea se va face gratuit, 
în 3 zile de la înregistrarea reclamatiei Beneficiarului. 
(4) Reclamatiile Beneficiarului sunt rezolvate de catre Prestator în termenele stipulate în 
Aceasta anexa, în masura în care Beneficiarul are achitate la zi toate tarifele aferente 
serviciilor contractate. 



 

 

(5) Duratele de remediere susmentionate se refera la situatiile în care reclamatiile sunt 
înregistrate la dispecerat în zile lucratoare. 
 
Asigurarea accesului la reteaua Internet 
(1) Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului în momentul instalarii 
echipamentul/server-ul/calculatorul personal cu interfata de conectare specificata în prezenta 
anexa. 
(2) Pe baza adresei MAC a interfetei de conectare (exceptând port-ul serial) pusa la 
dispozitie de catre Beneficiar, Prestatorul va aloca o adresa IP unica, fixa. Prestatorul are 
dreptul de a schimba Aceasta adresa cu o notificare prealabila de 5 zile, sau fara notificare 
prealabila în cazul în care au fost încalcate obligatiile Beneficiarului. Corespondenta 
biunivoca dintre adresa IP si adresa MAC confera conexiunii o metoda de securitate maxima. 
În cazul produsului „Krom Comms StartUp ” adresa IP poate fi alocata dinamic si poate diferi 
de la o conectare la alta. 
(3) Pentru asigurarea accesului la reteaua Internet, Prestatorul va asigura transmiterea 
pachetelor de date ale Beneficiarului din si catre reteaua Internet si va asigura vizibilitatea 
spre Internet a adreselor atribuite Beneficiarului. 
(4) Prin încheierea prezentei anexe, Beneficiarul confirma ca a fost informat asupra 
faptului ca, dupa transmiterea pachetelor de date si mesajelor de posts electronica ale 
Beneficiarului în reteaua Internet de catre Prestator, Prestatorul nu mai define controlul asupra 
traseului urmat de catre acestea. Ca urmare, exists posibilitatea ca acestea sa nu soseasca la 
destinatie sau sa soseasca cu întârziere, precum si posibilitatea ca un anumit site sa nu fie 
accesibil Beneficiarului în orice moment. 
(5) Întrucât Prestatorul nu este în masura sa exercite controlul informatiilor care circula 
prin reteaua Internet, la care Beneficiarul are acces prin serviciile prestate în temeiul prezentei 
anexe, Prestatorul nu îsi asuma responsabilitatea privind: 
• receptionarea de catre Beneficiar a informatiilor cu caracter ilegal sau 
prejudiciabile în orice alt mod pentru acesta sau pentru terte persoane; 
• prejudiciile cauzate, incluzând, dar fara a fi limitate la, pierderile de date sau la cele 
apSrute ca urmare a utilizarii datelor si informatiilor receptionate; 
• realitatea, corectitudinea si claritatea oricarei informatii receptionate de Beneficiar prin 
optiunea proprie pe parcursul utilizarii produselor furnizate de Prestator în temeiul prezentei 
anexe (chiar daca acestea au fost obtinute de Beneficiar din site-uri accesate cu ajutorul unei 
legaturi create de Prestator în interiorul propriilor sale site-uri); 
• prejudiciile suferite de Beneficiar ca urmare a accesului neautorizat al unor terte 
persoane, din tara sau strainatate, în reteaua sa de comunicatii. 
 
Eventuale disfunctionalitati în asigurarea serviciilor 
(1) Prestatorul asigura disponibilitatea serviciului 24 de ore pe zi. Disponibilitatea minima 
a serviciului accepta de Beneficiar este de 98 % pentru perioada de facturare. 
(2) Disponibilitatea serviciului asigurata de Prestator include liniile de comunicatie si 
echipamentele de comunicatie asigurate de catre Prestator (detinute de Beneficiar în baza unui 
contract de închiriere, acord de amplasare, vândute Beneficiarului de catre Prestator si care se 
afla înca în perioada de garantie) sau detinute de Beneficiar si acceptate de Prestator, fara a 
include liniile de comunicatie si echipamentele furnizate de terti Benefiarului pentru accesul 
la servicii. 
(3) Se considera întrerupere a furnizarii serviciului orice întrerupere neanuntata cu o 
durata mai mare de 10 minute. Nu se vor lua în calcul: 
• întreruperile pentru efectuarea de lucrari de întretinere/înlocuire a retelei si 
echipamentelor, anuntate de catre Prestator Beneficiarului cu cel putin 24 ore înainte. Acestea 



 

 

vor putea avea o durata maxima de 5 ore/saptamana iar Prestatorul va urmari ca ele sa fie 
efectuate în intervalul orar 0:00 - 6:00 A.M. 
• întreruperi datorate culpei Beneficiarului sau a unor terti pentru care Prestatorul nu 
este tinut sa raspunda. 
• întreruperile datorate fortei majore, asa cum este definita în Contract. 
(4) Durata întreruperii se contorizeaza din momentul anuntarii telefonice de catre 
Beneficiar (moment în care Prestatorul va acorda sesizarii un numar de înregistrare, 
mentionând si ora exacta a primirii acesteia) pana la momentu rezolvarii ei de catre Prestator. 
(5) Prestatorul va acorda o reducere care se va calcula proportional cu durata totala de 
nefunctionare din cuprinsul perioadei de facturare (calculata prin însumarea întreruperilor 
neanuntate de Prestator, ce îndeplinesc conditiile prevazute de alin. (3) de mai sus, din care se 
scade un procent de 2% din numarul total de ore din intervalele orare permise de tipul 
produsului, conform alin. (1) al acestui articol), prin raportarea la numarul total de ore din 
intervalele orare permise de tipul de produs. 
(6) Reducerea acordata de Prestator este cel mult egala cu tarifele corespunzatorare 
perioadei de facturare. 
(7) Prestatorul va evidentia eventuala reducere acordata pentru întreruperile din perioada 
de facturare anterioara în urmatoarea factura comunicata Beneficiarului. Daca Beneficiarul nu 
este de acord cu cuantumul reducerii, poate cere, în scris, pana la scadenta facturii, verificarea 
timpului de întrerupere a furnizarii serviciului în luna anterioara. În urma verificarii, partile 
vor conveni, de comun acord, în scris, cuantumul reducerii facturii. 
(8) În cazul în care Prestatorul nu a înstiintat Beneficiarul despre efectuarea vreunei 
reduceri, Beneficiarul va putea solicita reducerea pe care o considers cuvenita, în termenul 
prevazut de alineatul precedent. Lipsa unei astfel de solicitari scrise a Beneficiarului 
semnifica acceptarea facturii. 
(9) Daca echipamentele necesare Beneficiarului pentru realizarea conexiunii sale de 
comunicatii au fost puse la dispozitia acestuia de catre Prestator la locatia Beneficiarului, 
Beneficiarul are obligatia de a plati tarifele produselor contractate si pentru perioadele în care 
furnizarea serviciilor de comunicatii nu a fost posibila datorita defectarii sau deteriorarii 
acestor echipamente din culpa Beneficiarului/reprezentantilor sai. 
(10) Beneficiarul are dreptul sa apeleze la serviciile reprezentantilor Prestatorului atunci 
când intampina dificultati în accesarea retelei Prestatorului. În cazul în care Beneficiarul 
solicita, rerezentantii Prestatorului se vor deplasa la locatia Beneficiarului în maxim 24 de ore, 
daca solicitarea a fost înregistrata într-o zi lucratoare. 
(11) În cazul în care este necesara o deplasare a reprezentantilor la locatia Beneficiarului, 
aceasta va fi facturata de Prestator la tarifele de la data interventiei, în cazul în care s-a 
constatat ca deplasarea nu era necesara sau ca disfunctionalitatea se datora echipamentelor sau 
retelei proprii a Beneficiarului. Tehnicienii Prestatorului vor efectua la locatia Beneficiarului 
numai operatiunile strict necesare pentru repunerea în functiune a serviciului fara a efectua 
devirusari, reinstalare de sisteme de operare, etc.  
 
 

Beneficiar 
          

S.C.  ……………………………….. S.R.L. 

Reprezentata prin dl. ……………………… 

________________________ 



 

 

 

 

Prestator  

                                        S.C. Krom Comms S.R.L. 

Reprezentata prin dl. Toma Krasovschi 

                      ________________________ 


