CONTRACT PRESTĂRI SERVICII
Nr. .........................................
Capitolul I - Părtile contractante
1.1. S.C. UTI SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A., cu sediul în Bucuresti,
Sector 4, Sos. Oltenitei, Nr. 107A, Corp C1, Etaj 4, camera 11, Punct de
lucru, Incinta Port Constanta, Cld. Camin Poarta 2, Corp A, Etaj 1, Judeţul
Constanta, telefon: 0241-60 11 52, fax: 0241-60 15 07, înregistrată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/18361/31.01.2004,
având C.I.F. RO16933677, contul IBAN nr RO48BRDE140SV22981071400
deschis la banca BRD- GROUPE SOCIETE SA - Sucursala Constanţa,
reprezentată prin Director General – Mihai POPESCU denumită în
continuare "Prestator"
si
1.2 S.C. ..............................................................., cu sediul in
.............................................. ..............................................., telefon:
……………………., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanta sub
nr. .........................., având CUI …………..……………., având contul nr
……………………………………………………….
deschis
la
Banca
………………………………………………………………………………………………….., reprezentată
prin .............................................., denumită în continuare "Beneficiar"
în temeiul art. 1166 coroborat cu art. 1270 Cod Civil coroborat cu
prevederile legilor speciale în materie de telecomunicaţii, de comun acord au
perfectat prezentul contract, după cum urmează:
Capitolul II - Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de
telecomunicatii, aşa cum sunt identificate in Anexa 1, parte integrantă a
prezentului contract.
2.2. Prin "telecomunicaţii", în contextul obiectului prezentului contract,
înţelegem: telefonie, telex, fax, radio, servicii dedicate internet/comunicatii
de date IP şi alte aplicaţii specifice.
2.3. Denumirea, tipul, cantitatea, configuraţia, destinaţia, modul de utilizare
şi alte date referitoare la utilităţile de telecomunicaţii în folosul Beneficiarului
şi puse la dispoziţia sa sunt prevăzute în Centralizatorul cu serviciile prestate
si tarifele aferente (Anexa nr. 3 la prezentul contract). Datele înscrise în
Anexa nr. 3 se vor putea completa şi modifica prin documente ulterioare
(comenzi, adrese etc.) emise de Beneficiar şi acceptate de Prestator,
documente ce devin, de drept, parti integrante din prezentul contract, fără a
fi nevoie de semnarea unui act adiţional la contract. Pe parcursul derularii
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contractului, partile pot conveni actualizarea datelor inscrise in Anexa nr. 3,
in functie de documentele ulterioare, (comenzi, adrese, etc)- prin Acord
scris, semnat de părţi.
Capitolul III - Durata contractului
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pe
o perioada de ...... luni.
3.2. La împlinirea termenului de valabilitate identificat la pct. 3.1., contractul
se prelungeşte de drept, fără o altă formalitate, cu perioade succesive de
un an calendaristic, dacă niciuna dintre părţi nu solicită în scris încetarea sau
modificarea acestuia cu treizeci de zile înainte de acestă dată.
Capitolul IV – Preţul contractului. Modalităti de plată
4.1. Valoarea totala a contractului este egala cu valoarea serviciilor prestate
conform tarifelor prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract care face
parte integrantă din acesta. Facturarea si plata serviciilor pentru care tarifele
sunt stabilite in EURO, se vor face in lei la cursul oficial al BNR din ziua
emiterii facturii. Prestatiile constând în instalări, mutări exterioare etc.,
solicitate de Beneficiar, se vor factura separat, in conditiile art. 6.2. alin. 1 din contract, la nivelul tarifelor ce se regăsesc la adresa www.utism.ro.
4.2. Prestatorul poate modifica tarifele, pe parcursul derulării contractului,
conform legislaţiei în vigoare. Intenţia de modificare a tarifelor se comunică
Beneficiarului cu treizeci de zile calendaristice înainte de aplicare. În cazul în
care Beneficiarul nu contestă expres, in scris, tarifele modificate în termen
de zece zile calendaristice de la comunicare, se consideră că modificarea
tarifelor este acceptată necondiţionat de Beneficiar. Beneficiarul are dreptul
de a denunţa contractul dacă nu este de acord cu noile tarife, fără a plăti
vreo despăgubire, cu exceptia celor prevazute la articolul 7.6.
4.3. Plata serviciilor, ce fac obiectul prezentului contract se face pe baza
facturii lunare, emisă de Prestator in perioada 01-10 ale lunii în curs şi a
specificaţiilor din Anexa nr. 3. Factura va conţine: contravaloarea
abonamentelor pe luna curentă şi contravaloarea comunicaţiilor – dupa caz,
pe luna anterioară. Pentru serviciile dedicate Internet /comunicatii de date
IP, costurile sunt fixe – indiferent de volumul de date transferat. Factura se
transmite Beneficiarului prin delegat sau prin serviciul poştal.
4.4. Pentru serviciile de telecomunicaţii nou înfiinţate, suma datorată (sd)
pentru abonament se va calcula utilizând formula:
sd = (x – y) * (z/x), unde
x = numărul de zile calendaristice ale lunii în curs
y = numărul de zile scurse din luna curentă
z = valoarea abonamentului lunar
4.5.(1) Termenul de scadenţă a plăţii facturii este de 10 (zece) zile
calendaristice de la primire.
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(2) O sumă se consideră a fi plătită în ziua în care contul bancar al
prestatorului a fost creditat cu acea sumă sau în ziua în care suma a fost
achitată in numerar la casieria prestatorului.
4.6. În cazul desfiinţării serviciului de telecomunicaţii (la solicitarea
beneficiarului, în caz de neplată, etc), Beneficiarul va plăti contravaloarea
abonamentului lunar raportat la numărul de zile în care serviciul a fost
funcțional.
4.7. Cantitatea impulsurilor consumate sau timpul de comunicaţie consumat
se determină prin utilizarea sistemului automat de contorizare şi taxare al
Prestatorului. În cazuri deosebite (avarii, cazuri de forţă majoră etc.),
Prestatorul poate aplica sistemul pauşal de stabilire a sumelor datorate de
Beneficiar, prin considerarea consumurilor medii pe ultimele trei luni, nefiind
necesar acordul Beneficiarului.
V. Capitolul V – Obligatiile si drepturile Prestatorului
5.1. Prestatorul se obligă:
i)
să asigure reprezentarea autorizată a Beneficiarului faţă de autorităţile
de reglementare în domeniu şi faţă de operatorii de telecomunicaţii
pentru serviciile prestate în folosul Beneficiarului de către Prestator;
ii)
să efectueaze demersurile necesare către autorităţile de reglementare
în domeniu şi către operatorii de telecomunicaţii pentru asigurarea
serviciilor de telecomunicatii solicitate de către Beneficiar;
iii)
să menţină în stare bună de funcţionare sistemele proprii de
telecomunicaţii, inclusiv aparatura pusă la dispoziţia Beneficiarului;
iv)
să intervină operativ în remedierea deranjamentelor sesizate de
Beneficiar în maxim 24 ore de la primirea reclamaţiei, în zilele
lucrătoare, cu exceptia cazurilor de forţă majoră (sesizările privind
deranjamentele apărute în prestarea serviciilor de telecomunicaţii se
vor efectua de către Beneficiar la numărul de telefon: 0241-60.11.12);
în cazul unor deranjamente majore (avarii la tronsoane cabluri şi
canalizaţii etc.) ce necesită o perioadă mai mare de 15 zile lucrătoare
pentru remediere, Prestatorul va notifica Beneficiarul în termen de 48
ore de la împlinirea termenului de cincisprezece zile, asupra perioadei
de întrerupere, acesta fiind degrevat de plata abonamentului pe
perioada în care serviciul a fost nefuncțional
v)
să execute, numai la solicitarea scrisă a Beneficiarului: instalări,
mutări, desfiinţări, reconfigurări ale instalaţiilor şi echipamentelor de
telecomunicaţii, în funcţie de condiţiile tehnice existente şi de
prevederile legale în vigoare;
vi)
să suporte toate cheltuielile implicate de menţinerea în stare
funcţională a utilităţilor de telecomunicaţii asigurate Beneficiarului, cu
excepţia cheltuielilor generate din vina sau care cad în sarcina
Beneficiarului;
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vii)

să organizeaze şi să asigure, contra-cost, autorizarea personalului
operator al mijlocului de telecomunicaţie pentru care se impune
autorizarea utilizatorului, din considerente legale;
viii) să conecteze Beneficiarul in termen de 15 zile de la semnarea
contractului in cazul in care exista conditiile tehnice necesare punerii in
functiune a serviciului solicitat. Partile pot stabili alte termene de
conectare, în functie de tipul serviciului solicitat, lucrarile, avizele sau
conditiile tehnice specifice necesar a fi realizate la sau pana la locatia
Beneficarului. Prestatorul va comunica in termen de 5 zile informatiile
necesare.
5.2. Prestatorul predă echipamentele de telecomunicaţii în custodie, către
Beneficiar pe bază de proces verbal de predare-primire, semnat şi stampilat
de ambele părţi.
5.3. Prestatorul are dreptul:
i)
de a modifica, cu înştiinţarea prealabilă a Beneficiarului şi justificarea
acestei modificări, cantitatea, tipul şi/sau configuraţia serviciului
prestat, în următoarele condiţii:
a) aparitia de acte normative care obligă la efectuarea modificărilor;
b) modificarea, independent de voinţa Prestatorului a colaborării sale
cu operatorii de telecomunicaţii;
c) în cazul reparaţiilor, modernizărilor, sau a altor lucrări planificate în
a căror aplicare nu există soluţie tehnică alternativă;
d) situaţii de forţă majoră, inclusiv defecţiuni neprevăzute şi
inevitabile, în sistemele proprii sau ale celorlalţi operatori.
ii)
de a sista temporar, la solicitarea Beneficiarului, oricare prestaţii de
telecomunicaţii (din alte motive decât cele menţionate la pct. 8.1, pe o
perioadă de maxim trei luni şi numai pentru fracţiuni de jumătăţi de
lună (maxim 6). Sistarea se face cu suspendarea abonamentului. După
această perioadă, prelungirea sistării se face doar cu achitarea tarifelor
de abonament, până la solicitarea scrisă a Beneficiarului de repunere
în funcţiune sau desfiinţare a prestaţiei.
Capitolul VI – Obligaţiile şi drepturile Beneficiarului
6.1. Beneficiarul are obligaţia:
i)
de a achita contravaloarea prestaţiilor ce îi sunt efectuate, în condiţiile
şi la termenele prevăzute în prezentul contract;
ii)
de a solicita, în scris, prestarea de servicii şi lucrări de telecomunicaţii
către Prestator, precizând în detaliu facilităţile dorite şi după caz,
perioada pentru care se solicită prestarea serviciului;
iii)
de a respecta instrucţiunile de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii
puse la dispoziţia sa şi să permită Prestatorului controlul necondiţionat
asupra modului de utilizare şi exploatare a acestora;
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iv)

de a solicita în scris intenţia de renuntare la prestare a serviciilor de
telecomunicaţii cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de incetarea
efectiva a prestarii serviciilor;
v)
de a restitui echipamentele de telecomunicaţii inchiriate, în stare buna
de funcţionare, în termen de 3 (trei) zile de la încetarea prezentului
contract, pe bază de proces verbal de predare-primire semnat,
ştampilat de ambele părti. În cazul în care Beneficiarul nu restituie
echipamentele în termenul menţionat, acesta are obligaţia de a achita
Prestatorului contravaloarea echipamentelor în termen de maximum
10 zile de la încetarea contractului, cu titlu de daune interese, de drept
şi fără altă formalitate legală;
vi)
de a solicita avizul şi asistenţa tehnică a Prestatorului pentru
interconectarea de instalaţii proprii (microcentrale telefonice etc.) cu
sistemul de telecomunicatii al acestuia;
vii) de a prezenta, în vederea autorizării, personalul operator al mijloacelor
de telecomunicaţii puse la dispoziţie de Prestator pentru utilizarea
cărora se impune autorizarea conform legii;
viii) să comunice Prestatorului în termen de 10 zile lucrătoare, orice
modificare survenită cu privire la elementele de identificare ale sale
(denumire, cod de identificare fiscala, nr de inregistrare la O.R.C.,
sediul principal şi sediul din incinta portului, telefon, fax, cont bancar
etc.);
ix)
să ia toate masurile de protecţie si siguranţă pentru a nu permite
accesul
terţilor
la
infrastructura
şi/sau
echipamentele
de
telecomunicaţii ale Prestatorului aflate în aria de responsabilitate a
Beneficiarului;
x)
să informeze Prestatorul si/sau sa solicite asistenta tehnica in cazul
lucrărilor de construcţii-montaj ce urmeaza a fi executate în incinta
spaţiilor sale şi/sau a celor închiriate, lucrări ce pot duce la
deteriorarea şi/sau distrugerea infrastructurii de comunicaţii sau a
echipamentelor Prestatorului de către angajaţii Beneficiarului sau
interpuşi ai acestuia;
xi)
nerespectarea prevederilor art 6.1 – pct vi, ix si x, constatata de catre
reprezentantii Prestatorului, va fi consemnata intr-un proces verbal de
constatare, Prestatorul fiind exonerat de orice responsabilitate cu
privire la nefuncționarea echipamentelor.
6.2. Pentru prestaţiile constând în instalări, mutări exterioare etc., solicitate
de Beneficiar, acesta are obligaţia de a plăti contravaloarea acestora, in
termen de 10 zile de la încheierea procesului verbal de recepţie a lucrării și
emiterea facturii în cazul în care părţile nu agreează un alt termen.
6.3. Beneficiarul are dreptul de a folosi necondiţionat şi nerestrictiv, in
limitele legii, utilităţile de telecomunicaţii solicitate şi plătite, cu respectarea
celor prevăzute în prezentul contract.
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Capitolul VII – Răspunderea contractuală
7.1. Pentru neplata preţului contractului de BENEFICIAR, indiferent că acest
preţ este pentru abonamente sau alte servicii/lucrări şi îi revine
PRESTATORULUI, în termenele şi condiţiile prezentului contract,
BENEFICIARUL
este
obligat
să
achite
PRESTATORULUI
dobanzi
penalizatoare, de drept, începând cu ziua imediat următoare scadenţei, în
cuantum de 0,05 % pe fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea
debitului.
7.2. Neîndeplinirea obligaţiilor de ,,a face” care incumbă PRESTATORULUI dă
dreptul BENEFICIARULUI de a percepe acestuia, de drept, dobanzi
penalizatoare de 0.05% pe fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea
serviciilor/lucrărilor neexecutate/ efectuate cu întârziere, cu o notificare
prealabilă, în scris, de 15 (cincisprezece) zile, prin care se expun şi se
dovedesc cu probe prestaţiile neefectuate de PRESTATOR.
7.3. PRESTATORUL nu este ţinut la plata de dobanzi penalizatoare în cazul
sistării serviciilor/execuţiei lucrărilor sau depăşirilor termenelor de prestare,
dacă acestea sunt rezultate din culpa exclusivă a BENEFICIARULUI,
prepuşilor acestuia sau a terţilor angajaţi de acesta.
7.4. Dobanzile penalizatoare prevăzute la art. 7.1. şi art. 7.2. pot fi
cumulate cu daunele compensatorii fapt pentru care partea prejudiciată are
dreptul de a le solicita până la acoperirea prejudiciului real creat, în limita şi
în raport cu parametrii tehnici proiectaţi ai sistemelor şi a procedurilor de
lucru privind serviciile prestate.
7.5. Beneficiarul va achita Prestatorului contravaloarea daunelor provocate
prin utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor, prin utilizarea de
echipamente neavizate de Prestator, prin execuţia de lucrări de
interconectare neautorizate sau prin distrugerea echipamentelor/conexiunilor
Prestatorului aflate în aria de responsabilitate a acestuia sau survenite ca
urmare a nerespectarii prevederilor articolului 6.1 punctele (vi), (ix) şi (x).
7.6. În situaţia încetării prezentului contract înainte de expirarea termenului
limită, la solicitarea sau din culpa exclusivă a BENEFICIARULUI, acesta din
urmă va plăti PRESTATORULUI contravaloarea prestatiilor efectuate pana la
acea data precum si contravaloarea lucrarilor efectuate şi/sau angajate de
acesta în executarea obiectului contractului, conform prevederilor art.
5.1.viii.
7.7. Răspunderea juridică în caz de accident de muncă în care au fost
implicate echipamente puse la dispozitie de Beneficiar va fi stabilită de o
comisie organizată în condiţiile legii, de Beneficiar la care va participa
obligatoriu şi personal de specialitate din partea Prestatorului.
7.8. Accidentul de muncă soldat cu incapacitate temporară de muncă, suferit
de personalul Prestatorului dar produs în incinta unei locaţii a Beneficiarului,
va fi comunicat şi cercetat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7.9. Prestatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate privind orice fel de
pagubă de orice natură provocată de Beneficiar prin intermediul sau cu
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ajutorul serviciilor prestate. Prestatorul nu este responsabil de niciun fel de
daune directe, indirecte, accidentale sau pentru pierderi de date ori profituri
cauzate de utilizarea serviciilor. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru
niciun fel de pagube de orice natură suferite de Beneficiar sau orice terţă
parte, care rezultă în totalitate sau în parte din exercitarea de către
Prestator a drepturilor sale în baza Contractului. Beneficiarul este de acord
să exonereze de răspundere, atât cu privire la orice pretenţie ridicata de
către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului, cât şi cu privire la orice
pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de alta natură),
costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată)
sau alte răspunderi, suferite in vreun fel sau provocate ca urmare a încălcării
sau ignorării de către Beneficiar a acestor prevederi.
Capitolul VIII – Întrerupere. Reziliere. Incetare
8.1. Prestatorul are dreptul de a întrerupe prestarea către Beneficiar a
serviciilor de telecomunicaţii în următoarele cazuri:
a) nerespectarea instrucţiunilor de utilizare;
b) intervenţia neautorizată asupra instalaţiilor de telecomunicaţii puse la
dispozitia Beneficiarului;
c) modificarea neautorizată a configuraţiei iniţiale a instalaţiilor de
telecomunicaţii;
d) schimbarea categoriei, destinaţiei sau a modului de exploatare a
instalaţiei de telecomunicaţii de către Beneficiar, faţă de solicitarea
initială; în acest caz, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului
sumele nerealizate prin neaplicarea tarifelor corespunzatoare noii
destinaţii sau modului de exploatare, pe o perioadă retroactivă de trei
ani, dacă Beneficiarul nu poate face dovada unei alte perioade de
funcţionare în configuraţia schimbată.
e) producerea din vina Beneficiarului de perturbaţii în sistemele de
telecomunicatii;
f) neplata în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la
împlinirea termenului de scadenţă a unei sume datorate către Prestator;
g) neanunţarea oricărei modificări survenite cu privire la datele de
identificare ale societatii (denumire, cod de identificare fiscala, nr de
inregistrare la O.R.C., sediul principal şi sediul din incinta portului,
telefon, fax, cont bancar etc.) in termen de 15 zile de la producerea
modificarilor
8.2. Întreruperea va dura până la incetarea motivului acesteia, reconectarea
efectuându-se în termen de 24 ore lucrătoare de la solicitarea scrisă a
Beneficiarului. În situaţia în care motivul nu se stinge în termen de 30
(treizeci) zile calendaristice de la data naşterii sale, serviciul de
telecomunicaţii se desfiinţează. Pentru reînfiinţare, se plăteşte tariful de
instalare.
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8.3. Întreruperile din vina Beneficiarului nu îl scutesc pe acesta de plata
abonamentului pe perioada întreruperii, pentru serviciile contractate.
8.4.(1) În caz de neexecutare de către una dintre părţi a oricăreia din
obligaţiile sale decurgând din prezentul contract, acesta se consideră
desfiinţat de drept, fără altă formalitate decât notificarea prealabilă cu 30 de
zile şi expunerea motivelor rezilierii. Daca partea in culpa isi indpelineste
obligatia inainte ca termenul de 30 de zile sa se indeplineasca, rezilierea nu
se opereaza.
(2) De asemenea, incetarea contractului poate interveni şi în următoarele
situaţii:
a) nu se ajunge la o înţelegere privind modificarea tarifelor în termen de 30
(treizeci) zile de la comunicarea intenţiei de modificare;
b) nu se ajunge la o înţelegere privind modificarea anexei conform articolului
5.3 pct. (i), în termen de treizeci de zile calendaristice de la manifestarea
intenţiei de modificare;
c) Beneficiarul are sume neplătite la împlinirea a 30 (treizeci) zile
calendaristice de la scadenţa acestora;
8.5. Rezilierea contractului nu absolvă părţile de plata obligaţiilor asumate şi
intervenite până la data rezilierii contractului, iar încetarea contractului se va
produce la data la care există dovada plăţii tuturor sumelor datorate
celeilalte părţi, după caz.
8.6. Oricare parte poate denunta unilateral contractul pentru motive
intemeiate, cu un preaviz de 30 de zile.
Capitolul IX – Forţa Majoră. Cazul Fortuit
9.1. (1)Evenimentul de forţă majoră este un fenomen extern cu caracter
extraordinar, imprevizibil şi de neînlăturat (război, cutremur, inundatie,
incendiu, furtună, înghet, alunecare de teren, descărcări electrice, etc.).
(2) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul
nu s-ar fi produs (furturi distrugeri sau vandalizări produse asupra rețelei de
telecomunicații, etc). Prestatorul este exonerat de răspundere pentru
nefuncționarea serviciilor la apariția unui eveniment de caz fortuit, până la
remedierea defecțiunii.
9.2. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în următoarele
conditii:
a) partea care o invocă să înştiinţeze despre aceasta cealaltă parte în
termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare şi să comunice dovezile
corespunzătoare în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare. Neîndeplinirea
obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii în culpă de a
repara pagubele cauzate celeilalte părţi prin faptul necomunicării;
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b) partea care o invocă să ia operativ toate masurile necesare de limitare a
efectelor forţei majore.
9.3. Partea contractantă aflată în situaţie de forţă majoră răspunde totuşi,
nefiind exonerată, dacă înainte de producerea evenimentului de forţă
majoră, partea fusese pusă în întârziere.
9.4. Dacă evenimentele menţionate la pct. 9.1. durează mai mult de 6
(şase) luni, prezentul contract se consideră încetat de drept, dacă părţile
nu au convenit altfel, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte
formalităţi, conform prevederilor art 7.6.
Capitolul X – Încetarea contractului
10.1. Prezentul contract îşi încetează valabilitatea, de drept şi fără alte
formalităţi legale, în urmatoarele cazuri:
a) prin ajungerea la termen a contractului şi întrunirea condiţiilor stipulate la
pct. 3.2.;
b) prin acordul părţilor;
c) prin reziliere;
d) prin denunţare;
e) imposibilitatea realizarii obiectului prezentului contract;
f) cauze de forţă majoră , în condiţiile pct. 9.4.
Capitolul XI – Litigii
11.1. Partile accepta in mod expres ca orice neînţelegere ivită între părţi cu
privire la executarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă. În
cazul în care neînţelegerea nu s-a rezolvat în termen de treizeci de zile
calendaristice, litigiul va fi solutionat de catre instanta de judecata
competenta.
Capitolul XII – Alte clauze
12.1. În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi
declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele,
cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie
esenţială pentru validitatea şi/sau executarea contractului.
12.2. În cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre
părţi aceasta are obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi
modificările survenite în actele constitutive ale societăţii în timp util, în
vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părţi
contractante.
12.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi
nu afectează executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în
indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.
12.4. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului prevăzute în contract nu pot fi
cesionate fără acordul scris al Prestatorului.

9

12.5. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor acestuia, prin acte adiţionale:
a. în cazul apariţiei unor acte normative dispozitive de natura a modifica
raporturile juridice dintre părţi, caz în care vor conveni de comun acord
modificarea contractului conform noilor reglementări;
b. în cazul apariţiei unor acte normative imperative, caz în care dispoziţiile
contractului se modifică de drept, corespunzător acestor acte normative
imperative,
c. în alte situaţii de comun acord stabilite de părţi.
12.6. Limba care guvernează contractul este limba română, iar contractul va
fi interpretat conform legilor din România.
12.7. Caracterul confidential al contractului
1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte
parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte
parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in
perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini
obligatiile
contractuale.
2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in
indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai
asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru
dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca :
1. informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost
primita de la cealalta parte contractanta ; sau
2. informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al
celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire ; sau
3. partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie
informatia »
12.8. Beneficiarul nu are dreptul sa cedeze si/sau sa transfere in alt fel,
total sau partial, vreunul din drepturile si/sau obligatiile decurgand din
prezentul contract fara acordul scris prealabil al Prestatorului In orice caz,
cesiunea nu va exonera si libera Beneficiarul de nicio responsabilitate sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
Capitolul XII – Comunicări
13.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract poate fi transmisă în scris, prin telefon, telegramă, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării
13.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii,
cât şi în momentul primirii.
13.3. Termenul de răspuns la o notificare sau comunicare este de 5 (cinci)
zile lucrătoare; în lipsa unui răspuns în acest termen, se consideră că
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notificarea sau comunicarea a fost acceptată, exceptand prevederile
4.2.

art.

Capitolul XIV- Dispoziţii finale
14.1. – Prezentul contract anulează orice alt contract anterior incheiat
intre prestator si beneficiar, privind serviciile de telecomunicaţii.
14.2. – Toate documentele constituite ca anexe la prezentul contract fac
parte integrantă din acesta, completând şi/sau explicitând anumite clauze
din contract. Acestea sunt:
Anexa nr. 1 – Serviciile ce fac obiectul Contractului;
Anexa nr. 2 – Tarife voce;
Anexa nr. 3 – Centralizator cu servciile prestate si tarifele aferente;
Anexa nr. 4 – Standardul de calitate si reguli de utilizare a serviciilor
dedicate INTERNET/COMUNICATII DE DATE IP;
Anexa nr. 5 – Proces Verbal de punere in functiune internet;
Anexa nr. 6 - Conventie de securitate si sanatate in munca.
14.3. – Părţile garantează că reprezentanţii desemnaţi ale căror semnături
apar mai jos au fost şi sunt investiţi la data încheierii prezentului contract cu
toată puterea juridică să semneze şi să execute acest contract.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, ambele având
aceeaşi valoare juridică, azi .....................
Avand in vedere dispozitiile codului civil, partile declara prin semnare ca au
citit prezentul contract si sunt de acord in mod expres cu termenii si
conditiile acestuia precum si cu orice clauze din cuprinsul contractului care
pot fi considerate neuzuale, incluzand fara limitare : capitolul VII si capitolul
VIII.
PRESTATOR

BENEFICIAR

S.C. UTI SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A.

..................................................

Director General,
Mihai POPESCU
Director Executiv,
Cristian TELEOACA
Consilier Juridic,
Marinela STANCIU
Contabil Sef,
Emanuela BUZEA
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