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CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE VOCE 
                                      Nr. ____ din ___/___/201.. 
Incheiat intre 
 
S.C. A1 TELECOM NETWORK ISP S.R.L., societate organizata conform legilor din 
Romania, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu nr. J40/969/2011, cod 
unic de inregistrare 27971862, atribut fiscal R cu sediul in Bucuresti , Str. Logofat Luca 
Stroici nr.4, Sector 2, 020585 Romania reprezentata prin ................................. in 
calitate de ........................ / , in continuare denumita Prestator sau A1 TELECOM. 
      si 

S.C ................................................  (“................................................’’) o societate 
organizata conform legilor din Romania, inregistrata la Registrul Comertului din cu 
nr............................, cod unic de inregistrare:   ........................, atribut fiscal R, cu sediul 
in ....................................., Str........................................, nr........, 
Sector/Judet................., Romania, legal reprezentata prin.............................................., 
in calitate de ..........................., in continuare denumita  BENEFICIAR. 

Urmatoarele date se vor completa de Beneficiarul persoana fizica:  

Nume: ...... Prenume ............., BI /CI/ Pasaport seria ........ nr. ........... emitent 
................................ data eliberarii ................. CNP ................................., Adresa (cea 
din BI/CI): Localitate .................................. , sector/ judet .................. , strada 
........................ , nr. .......  bl. ......... , sc. ......., et. ...... , ap. ..... . 

 
1. Definitii Si Interpretari 

1.1 Definitii  
Serviciul de comunicatii electronice VOIP este serviciul de telefonie destinat 
publicului, operat si furnizat de A1 TELECOM, in conditiile contractului, denumit in 
continuare si "Serviciul", care consta in transportul direct si in timp real al vocii, 
permitand efectuarea de apeluri telefonice locale, nationale si internationale, prin 
intermediul retelei publice a Prestatorului (sau controlata de Prestator), utilizand 
protocolul IP. 
Informare initiala: comunicarea de catre Beneficiar, la solicitarea A1 TELECOM a 
documentatiei relevante privind identitatea, domiciliul/ sediul social, situatia financiara si 
bonitatea sa, identitatea si dovada imputernicirii reprezentantului, orice alte informatii 
relevante despre Beneficiar solicitate de A1 TELECOM. 
Abonamente lunare: tipurile de servicii oferite de A1 TELECOM la tarifele detaliate in 
Lista de Tarife (Anexa 1); 
Perioada de facturare: perioada intre doua date de facturare consecutive ale 
Abonamentului lunar. 
Limita de credit: gradul de expunere pe care A1 TELECOM il acorda Beneficiarului 
pentru o perioada de facturare, in functie de Abonamentul lunar, traficul inregistrat si de 
istoricul platilor efectuate de catre Beneficiar. 
Serviciul Clienti: departamentul din structura A1 TELECOM care ofera asistenta 
Clientului cu privire la utilizarea Serviciului 
Informatii confidentiale: informatiile de orice gen, scrise, magnetic media, orale, 
vizuale sau sub alta forma, furnizate intre parti 
Apel fraudulos: comunicatie de voce, fax sau date realizata prin utilizarea frauduloasa 
a unor retele si echipamente destinate acestui serviciu, pentru alte servicii sau in scopul 
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obtinerii de avantaje materiale ilegale, in scopul provocarii de daune sau in scopul 
generarii unor deranjamente in retea. 
1.2 Urmatoarele documente formeaza parte integranta din acest Contract si, in cazul 

oricarei discrepante intre acestea, ordinea de preferinta (cu exceptia situatiei cand este 
stipulat expres altfel) va fi urmatoarea: 
a) Corpul principal al  Contractului; 
b) Anexa 1 (Lista de Tarife); 
c) Anexa 2 (Specificatiile Serviciului) ; 
d) Proces Verbal de punere in functiune si acceptanta.    
 
2. Obiectul Contractului  

Obiectul Contractului il constituie furnizarea catre Beneficiar, la standardele legale 
in materie, in functie de disponibilitatea tehnica si in conformitate cu Lista tarifelor, a 
Serviciilor constand in posibilitatea initierii si/sau primirii de apeluri nationale si/sau 
internationale si transportul direct si in timp real al vocii prin intermediul Retelei A1 
TELECOM pana la un alt utilizator conectat la Reteaua A1 TELECOM sau pana la 
punctul de interconectare cu o alta retea de comunicatii electronice.  
 
2.1 „Nivelurile de calitate oferite”  

A1 TELECOM va face toate eforturile pentru a asigura o calitate optima a 
serviciilor oferite astfel incat acestea sa respecte parametrii specifici clasei de calitate 
«0 » a serviciului, asa cum sunt aceste clase descrise in anexa nr. 4 a Deciziei ANCOM 
nr. 138/2002, privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de 
comunicatii electronice destinate publicului.    

A1 TELECOM garanteaza o disponibilitate lunara a serviciilor de 99% pentru 
perioada de facturare, iar timpul maxim operational de restabilire a serviciilor este de 24 
de ore de la momentul inregistrarii reclamatiei Clientului. 

Se consideră întrerupere a furnizării serviciului orice întrerupere neanunţată cu o 
durată mai mare de 10 minute.  

Nu se vor lua în calcul: 
• întreruperile pentru efectuarea de lucrări de întreţinere/înlocuire a reţelei şi 

echipamentelor, anunţate de către Prestator Beneficiarului cu cel puţin 24 ore înainte. 
Acestea vor putea avea o durată maximă de 5 ore/săptămână iar Prestatorul va urmări 
ca ele să fie efectuate în intervalul orar 0:00 – 6:00 A.M. 

• întreruperi datorate culpei Beneficiarului sau a unor terţi pentru care Prestatorul 
nu este ţinut să răspundă. 

• întreruperile datorate forţei majore. 
 
2.2 „Accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”  
Serviciul asigură accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă (112). Nu este 
transmisă informaţia de localizare a apelantului pentru asigurarea serviciilor de urgenţă. 
De asemenea, nu există alte limitări în ceea ce priveşte accesul la numărul unic pentru 
apeluri de urgenţă 112. 
 
2.3 “Dreptul de optiune a abonatului”  

Abonatul are dreptul de a include sau de a nu include datele sale cu caracter 
personal în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii 
sau de registre ale abonaţilor. 
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In cazul în care abonatul optează pentru includerea în registrul abonaţilor, vor fi 
indicate urmatoarele date: 
a) numele abonatului persoană fizică, respectiv denumirea abonatului persoană 
juridică, după caz;  
b) prenumele abonatului persoană fizică; 
c) domiciliul abonatului persoană fizică, respectiv sediul social al abonatului 
persoană juridică, după caz; 
d) codul unic de înregistrare al abonatului persoană juridică ; 
e) denumirea filialei sau, după caz, a sucursalei abonatului persoană juridică; 
f) numărul sau numerele de telefon al/ale abonatului, după caz; 
g) numărul sau numerele de fax al/ale abonatului, după caz; 

(2) Informațiile prevăzute la lit. c) vor cuprinde: 
a) strada ; 
b) numărul străzii, blocul, scara, apartamentul; 

c) localitatea: satul, orașul sau municipiul; 

d) unitatea administrativ-teritorială de bază: comuna sau orașul; 
e) sectorul;  

f) județul 
 
3. Activarea Serviciilor 
3.1 Activarea se va realiza in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii 
prezentului Contract, dupa Informarea initiala.  
3.2 A1 TELECOM poate refuza activarea sau poate suspenda furnizarea Serviciului, 
fara compensatie, in cazuri justificate, incluzand, si fara a se limita la: (i) Informarea 
initiala eronata sau incompleta; (ii) nerespectarea oricaror angajamente contractuale 
asumate de Benefiaciar fata de A1 TELECOM sau fata de alte companii asociate; (iii) 
riscul insolvabilitatii sau incapacitatii de plata a Beneficiarului.   
3.3 A1 TELECOM isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul la anumite numere 
nationale sau internationale, in cazuri bine justificate. 
 
4. Obligaţiile A1 TELECOM 
4.1  A1 TELECOM furnizează Beneficiarului toate informatiile necesare despre 
Serviciile oferite, la data semnării Contractului. De asemenea, Serviciul Clienti este pus 
la dispoziţia Beneficiarului pentru a raspunde solicitarilor cu privire la Servicii.  
4.2 Calitatea, disponibilitatea si functionarea corespunzatoare a Serviciilor pot fi 
afectate de factori ce exclud raspunderea A1 TELECOM, precum calitatea mediului de 
transmisie in Internet sau calitatea mediului de transmisie asigurat de catre furnizorul de 
servicii IP, parametrii de functionare ai altor retele de telefonie, alti furnizori de utilitati. 
A1 TELECOM nu va raspunde pentru continutul apelurilor si mesajelor sau pentru 
eventualele prejudicii indirecte, precum dar nelimitandu-se la pierderi de profit, si/sau 
oportunitati de afaceri, beneficii nerealizate sau orice alte pierderi a caror producere 
Beneficiarul ar pune-o pe seama nefunctionarii Serviciilor. 
 
5. Obligatiile Beneficiarului  
5.1 Beneficiarul se obliga sa foloseasca Serviciile, exclusiv in calitatea sa de utilizator 
final. In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa revanda Serviciile unor terti 
utilizatori, acest lucru se va putea realiza numai cu indeplinirea cumulativa a 
urmatoarelor conditii: (i) sa obtina acordul in scris al Prestatorului;  (ii) sa obtina, in 
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cazul in care nu detine deja, certificatul-tip emis de ANCOM pentru furnizarea serviciilor 
electronice. 
5.2 Beneficiarul va face Informarea initiala si va reactualiza Informarea initiala, imediat 
dupa survenirea modificarilor relevante, privind in special numele/ denumirea, 
adresa/sediul social, BI/CI. Aceste modificari devin opozabile A1 TELECOM de la data 
comunicarii. In caz contrar,  A1 TELECOM nu isi asuma raspunderea atat pentru 
exactitatea datelor comunicate de Beneficiar in Informarea initiala sau cea actualizata, 
cat si pentru neactualizarea acestora de catre Beneficiar. Notificarile sau facturile 
expediate la adresa comunicata de Beneficiar in Informarea initiala sau actualizarea 
acesteia (in Anexa 2) sunt considerate comunicate valabil.  
5.3 Beneficiarul titular al Contractului poarta integral responsabilitatea privind utilizarea 
Serviciilor, indiferent de utilizatorul efectiv al acestuia, acoperind costurile eventualelor 
apeluri frauduloase efectuate de terte persoane neautorizate care au folosit contul sau 
de utilizator si parola sa.  
5.4 Beneficiarul se obliga sa nu efectueze si sa ia toate masurile necesare pentru a 
impiedica efectuarea de Apeluri frauduloase in reteaua A1 TELECOM sau catre alte 
retele cu care A1 TELECOM a incheiat acorduri de interconectare. In caz contrar, 
Beneficiarul este de acord sa plateasca totalul traficului efectuat pentru perioada 
ultimelor 3 luni la un tarif majorat cu 100% fata de tarifele de lista A1 TELECOM; A1 
TELECOM poate suspenda functionarea Serviciilor pana la clarificarea situatiei si 
stingerea sumelor datorate si poate rezilia contractul de furnizare a Serviciilor. 
5.5 Beneficiarul se obliga sa platească toate sumele datorate în baza Contractului. 
Această obligaţie este absoluta si neconditionata si nu va fi afectata de nici o 
circumstanta de orice natura, ca de exemplu orice compensare sau pretentii reciproce, 
aparare sau drept pe care il are Beneficiarul impotriva A1 TELECOM. Pentru depasirea 
Limitei de credit stabilite, A1 TELECOM isi rezerva dreptul de a solicita: (i) constituirea 
unui depozit de garantie nepurtator de dobanda pentru deducerea debitelor scadente 
ale Beneficiarului, cuantumul garantiei neputand depasi valoarea cumulata a 3 facturi(ii) 
plata facturii inainte de termen sau sub forma de avans in contul urmatoarei facturi. In 
cazul in care Beneficiarul nu da curs solicitarii A1 TELECOM, aceasta poate suspenda 
Serviciile pana la data efectuarii platii, fara notificare prealabila sau drept de 
compensatie. 
 
6. Contravaloarea Serviciilor A1 TELECOM. Modalitati de plata  
6.1 A1 TELECOM va emite lunar factura fiscala care va cuprinde contravaloarea 
Serviciilor prestate Beneficiarului. Prima factura emisa pentru Serviciile va contine taxa 
de instalare, precum si valoarea pro-rata a Abonamentului lunar pentru perioada in 
curs. 
6.2 Beneficiarul va plati contravaloarea Serviciilor A1 TELECOM cuprinsa in factura in 
cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Nici o plată nu este considerată 
efectuată pana cand contul A1 TELECOM nu este creditat cu suma aferenta.  
Nu există diferenţe de cost datorate modalităţilor diferite de plată. Factura va fi trimisa 
Beneficiarului prin email, fax si prin posta la adresa mentionata de acesta pentru 
notificari.  
6.3 Neinformarea Serviciului Clienti despre neprimirea de catre Beneficiar a facturii, in 
termen de 3 zile de la implinirea perioadei de o luna calendaristica de la data ultimei 
facturi emise de A1 TELECOM, prezuma absolut receptia valabila de catre Beneficiar a 
facturii in cauza cu exceptia cazului in care Beneficiarul contesta factura. Serviciul 
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Clienti va pune la dispozitia Beneficiarului, la solicitarea acestuia,  informatii privind 
suma de plata si, in functie de posibilitatile A1 TELECOM si fara garantarea 
confidentialitatii informatiilor transmise prin acest mijloc, va transmite factura in format 
electronic, prin email sau fax, si ulterior, prin scrisoare recomandata, in copie conforma 
cu originalul. 
6.4 Pentru factura detaliata, continand destinatia, durata si costul convorbirilor apelate 
prin intermediul serviciului A1 TELECOM, Beneficiarul nu va plati tarif aditional.  
6.5 Beneficiarul se poate adresa Serviciului Clienti in maximum 3 zile calendaristice de 
la data emiterii facturii, contestand suma, apelurile si/sau serviciile facturate. La 
expirarea acestei perioade, suma facturata se considera irevocabil acceptata la plata. 
Contestatia nu suspenda plata sumelor datorate. A1 TELECOM va solutiona contestatia 
in maximum 10 zile de la primire si va regulariza eventualele diferente negative sau 
pozitive constatate, prin factura emisa in luna urmatoare.  Partile recunosc irevocabil ca 
evidentele pastrate in forma electronica de catre A1 TELECOM fac proba deplina si 
concludenta in ceea ce priveste Serviciile efectiv prestate de catre A1 TELECOM. 
6.6 Pentru depasirea termenului de plata, Beneficiarul datoreaza penalitati in cuantum 
de 1% pe zi de intarziere, calculate la contravaloarea facturii. Penalităţile de întârziere 
sunt datorate de la data scadenţei şi până în momentul în care contul A1 TELECOM 
este creditat integral cu sumele respective. A1 TELECOM îşi rezervă dreptul de a 
solicita despăgubiri pentru orice daune suplimentare cauzate de întârzieri la plată.  
6.7 In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile de plata conform conditiilor 
Contractului, A1 TELECOM poate suspenda total sau partial accesul Beneficiarului la 
Servicii sau poate rezilia Contractul in conditiile articolului 8. Pentru a fi reconectat, 
Beneficiarul va trebui sa plateasca toate sumele datorate A1 TELECOM si taxa de 
reconectare. 
6.8 Platile efectuate de catre Beneficiar se vor aloca mai intai asupra asupra 
penalitatilor de intarziere si apoi asupra contravalorii serviciilor A1 TELECOM facturate 
Beneficiarului. A1 TELECOM va calcula penalitati de intarziere aferente debitului 
datorat pana la momentul achitarii complete a acestuia. Ordinea de alocare a platilor 
ramane la alegerea A1 TELECOM. In cazul în care Beneficiarul a încheiat cu A1 
TELECOM mai multe contracte pentru Serviciile A1 TELECOM, A1 TELECOM va fi 
indreptatit sa impute orice plata efectuata de Beneficiar asupra oricarei creante exigibile 
rezultând din oricare dintre aceste contracte, după cum considera de cuviinta în ceea 
ce priveşte ordinea si tipul sumei datorate. 
 
7. Modificarea Contractului 

7.1Orice modificari ale Contractului, inclusiv modificarile tarifelor in vigoare la data 
incheierii Contractului, din initiativa NET-CONECT, vor fi notificate Clientului cu minim 
30 zile inainte de operarea modificarii. 

7.2 Pana la termenul convenit de operare a modificarii, Clientul  are dreptul de a 
denunţa unilateral contractul în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse, 
fără a plăti nicio despăgubire. 

7.3 În cuprinsul notificării se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunţa 
unilateral contractul în condiţiile prevăzute mai sus.  

7.4 Schimbarea de catre Client optiunii de Abonament lunar este permisa numai 
dupa 3 luni de la data activarii.   

 
8. Durata si incetarea Contractului 
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8.1 Contractul se incheie pe o perioada de 1 an, incepand de la data semnarii si se 
prelungeste automat pe perioade succesive egale, in aceleasi conditii, daca nici una 
dintre parti nu comunica celeilate parti, prin scrisoare recomandata, intentia sa de 
reziliere cu minim 60 de zile inainte de expirarea duratei initiale sau prelungite. 
8.2 Prezentul Contract poate inceta la initiativa Beneficiarului cu respectarea termenului 
de preaviz de 30 de zile sau, in cazul nerespectarii termenului de 30 zile, dupa 
achitarea unei indemnizatii de reziliere anticipata egala cu valoarea Abonamentului 
lunar pentru lunile ramase pana la ajungerea la termen a Contractului. Incetarea 
contractului se va produce de la data la care Beneficiarul prezinta dovada platii tuturor 
debitelor catre A1 TELECOM, precum si a indemnizatiei de reziliere anticipata, daca 
este cazul. 
 In cazul modificarii unilaterale de catre A1 TELECOM a conditiilor contractuale, 
Beneficiarul poate sa denunte Contractul, in conditiile art. 7, fiind exonerat de plata 
indemnizatiei de reziliere anticipata sau de plata oricarei alte despagubiri.  
8.3 A1 TELECOM este in drept sa considere Contractul reziliat de plin drept, fara 
punere in intarziere, interventia instantei sau orice alta formalitate prealabila, in 
urmatoarele cazuri: (i) nerespectarea obligatiilor de plata a Serviciului, in conditiile 
stabilite prin prezentul Contract; (ii) Informarea initiala incompleta sau eronata, 
neactualizarea sau actualizarea eronata, cu intarziere, incompleta sau falsa a Informarii 
initiale (Anexa 2); (iii) desfiintarea sau deschiderea  procedurii falimentului, a lichidării 
sau reorganizării judiciare faţă de Beneficiar sau decesul Beneficiarului persoana fizica; 
(iv) folosirea abuziva a Serviciului de catre Beneficiar sau nerespectarea art. 5.1 din 
prezentul Contract; (v) nerespectarea obligatiilor asumate de Beneficiar prin prezentul 
Contract sau a oricaror angajamente contractuale asumate de Beneficiar fata de A1 
TELECOM. In cazul incetarii Contractului, la initiativa A1 TELECOM, aceasta va emite 
factura finala, stabilind soldul Beneficiarului, incetarea Contractului neexonerand 
Beneficiarul de plata sumelor datorate. Rezilierea se va produce de la data notificarii 
Clientului.   
 
9. Confidentialitatea informatiilor 
Partile consimt irevocabil la procesarea Informatiilor Confidentiale pe care si le-au pus 
la dispozitie, in vederea executarii prezentului Contract. Fiecare parte recunoaste 
importanta Informatiei Confidentiale apartinand celeilalte parti. In consecinta, fiecare 
parte va proteja astfel de Informatii Confidentiale de la dezvaluirea catre terte parti, 
folosind acelasi grad de atentie ca si pentru informatiile sale proprii. Partea in culpa va 
suporta pierderile financiare generate de incalcarea obligatiilor prevazute in prezentul 
articol. Prin exceptie de la dispozitiile de mai sus, A1 TELECOM este autorizat de 
Beneficiar sa faca publica orice neindeplinire a obligatiilor sale de plata rezultand din 
Contract, inclusiv inscrierea pe o lista centralizatoare a incidentelor de plata.        
 
10. Cesiunea drepturilor  
10.1 Beneficiarul nu este îndreptăţit să cedeze drepturile si obligatiile izvorând din 
Contract fără acordul scris prealabil al A1 TELECOM. Cesiunea opereaza exclusiv 
dupa validarea de catre A1 TELECOM a contractului de cesiune, in baza transferului de 
responsabilitate catre cesionar, numai in cazul in care datoriile Beneficiarului sunt 
achitate la zi si viitorul Beneficiar indeplineste la randul sau conditiile impuse de A1 
TELECOM. Cesiunea va fi anulata oricand de A1 TELECOM ca urmare a constatarii 
unui viciu de consimtamant. 
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10.2 A1 TELECOM are dreptul sa cesioneze integral sau partial drepturile si obligatiile 
sale unei terte parti, fara a solicita consimtamantul Beneficiarului, si fara ca acesta sa 
aiba dreptul la compensatii de orice natura, cesiunea avand loc in forma cea mai 
favorabila Beneficiarului.  
 
11. Forta majora 
Forţă majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pana la incetarea 
acesteia. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în 
termen de 3 zile calendaristice, producerea evenimentului sau situaţiilor calificate ca 
forţă majoră, trimiţând totodată şi un document oficial care sa certifice cazul de forta 
majora, emis de de Camera de Comerţ sau de o altă autoritate cu competenţă similară, 
care să certifice exactitatea faptelor, datei şi împrejurărilor notificate. Dacă în termen de 
90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să 
considere Contractul desfiinţat de drept fără a fi necesară punerea în întârziere şi orice 
altă formalitate prealabilă şi fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
 
Art. 12 Suspendarea Serviciului 
Cazuri de suspendare: A1 TELECOM va putea suspenda Serviciul din motive 
imputabile Clientului in urmatoarele situatii care au un caracter exemplificativ si nu 
limitativ: 
12.1 Motive imputabile Clientului 

12.1.1  Clientul nu respecta prevederile prezentului Contract. 
12.1.2. Clientul are datorii neachitate la scadenta.  

12.2 Motive neimputabile Clientului 
12.2.1 Interventii neprogramate in retea fara notificarea prealabila a Clientului 
12.2.2 Interventii programate in retea cu notificarea prealabila a Clientului 
Suspendarea serviciului în baza motivelor arătate mai sus, se face de la data 

notificarii Clientului.  
In cazul art. 12.1 reluarea serviciului se va realiza in termen de cel mult 48 de ore 

de la momentul la care Clientul face dovada incetarii incalcarii dispozitiilor contractuale, 
respectiv de la momentul achitarii datoriilor restante. 

In cazul art. 12.2, reluarea serviciului va avea loc la momentul finalizarii lucrarilor 
de interventie. 
 
Art. 13. Despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora 

13.1 In cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite in contract, beneficiarul 
este indreptatit sa obtina despagubiri aferente serviciilor afectate astfel: in cazul 
apelurilor cu nivel de calitate necorespunzator despagubirea se va situa la nivelul 
contravalorii apelurilor afectate iar in cazul deranjamentelor neprogramate, beneficiarul 
este indreptatit la returnarea contravalorii Abonamentului lunar aferent perioadei in care 
serviciul a fost indisponibil. 

13.2 Orice despagubire intemeiata pe nerespectarea standardelor de calitate se 
solicita de catre beneficiar in urma semnalarii unui deranjament catre Serviciul Clienti. 
Astfel, odata deranjamentul confirmat, beneficiarul va fi informat cu privire la suma 
despagubita si modalitatea de acordare. 

13.2 Modalitatea de acordare a despagubirii va consta in reducerea 
corespunzatoare, evidentiata in prima factura emisa, a valorii Abonamentului lunar 
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pentru serviciile de prestate, corespunzător perioadei în care serviciul nu a fost furnizat, 
a fost furnizat necorespunzator sau cu intarziere.    

13.4 In situatia in care A1 TELECOM, culpabil, nu isi indeplineste in mod 
corespunzator sau indeplineste cu intarziere o obligatie contractuala, care nu vizeaza 
calitatea serviciilor, si prin aceasta Clientul este prejudiciat, atunci A1 TELECOM se 
obliga sa-l despagubeasca la nivelul prejudiciilor suferite.  Oricare dintre parti nu este 
raspunzatoare fata de cealalta parte pentru daune indirecte (ex. beneficiul nerealizat, 
pierderi de profit sau de abonati, pierderi de date, afectarea reputatiei sau pierderea 
unor oportunitati de afaceri. 

13.5 Clientul va notifica A1 TELECOM cu privire la prejudiciul  suferit, urmand ca 
partile sa se intalneasca in vederea solutionarii pe cale a amiabila a solicitarii de 
despabgubire. Intalnirea partilor va avea loc in termen de maxim 10 zile de la solicitarea 
Clientului, iar daca solicitarea Clientului este intemeiata, A1 TELECOM va acorda 
despagubirea in termen de maxim 20 de zile lucratoare de la data incheierii procesului 
verbal care consemneaza rezultatul intalnirii partilor. 

13.6 Nivelul despagubirii pentru fiecare incalcare a obligatiilor contractuale nu va 
putea depasi de 30% din valoarea lunara a serviciilor prestate. 

13.7 Termenul concret de acordare a despagubirii precum si modalitatea concreta 
de acordare (virament, numerar, mandat postal, etc) vor fi agreate de parti si  
mentionate in procesul-verbal care consemneaza rezultatul intalnirii.   

13.8 In cazul in care nu se ajunge la un consens, oricare din parti are dreptul de a 
se adresa instantei judecatoresti competente. 

 
Art. 14. Intretinere si reparatii 

14.1 In cazul defectiunilor echipamentelor furnizate de A1 TELECOM (aflate in 
custodia Beneficiarului sau vandute Beneficiarului) si in urma semnalarii 
Deranjamentului, A1 TELECOM se obliga sa inlocuiasca/repare echipamentele in doua 
zile lucratoare (sau in termenul specificat in certificatul de garantie).   

14.2 Beneficiarul se obliga sa asigure accesul A1 TELECOM la echipamentele 
necesare furnizarii Serviciului in urma solicitarii acestuia pentru a asigura 
reparatii/mentenanta echipamentelor si a retelei A1 TELECOM.  

14.3 A1 TELECOM va asigura toate serviciile de mentenanta, accesorii sau 
asociate serviciului de telefonie fixa pentru mentinerea serviciului in stare optima de 
functionare, acordand si suport tehnic pentru echipamentele luate in custodie sau 
inchiriate de catre Client. Termenul maxim de solutionare a unei reclamatii privind 
calitatea serviciilor este de 24 de ore de la momentul primirii acesteia. 

14.4 4Beneficiarul are obligaţia de a ţine la curent permanent Prestatorul asupra 
stării de funcţionare a echipamentelor şi va informa imediat Prestatorul asupra oricăror 
condiţii care afecteaza în mod negativ starea echipamentelor pe care le va constata. 
Orice funcţionare necorespunzătoare va fi semnalată de Beneficiar de îndată. 

14.5 Măsurile ce pot fi luate în cazul apariţiei unor incidente, ameninţări şi 
vulnerabilităţi privind securitatea sau integritatea reţelei sau serviciilor vizeaza: 

- in cazul incidentelor - remedierea defectiunilor aparute la propriile elemente de 
retea, precum si notificarea defectiunilor catre operatorii de unde A1 TELECOM 
subcontracteaza servicii. 

- in cazul amenintarilor - A1 TELECOM identifica si blocheaza sursa care 
genereaza amenintarile respective. 
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- in cazul depistarii de vulnerabilitati ale serviciilor oferite, A1 TELECOM va 
depune toate diligentele pentru a elimina aceste vulnerabilitati. 

14.6 In ceea ce priveste măsurarea şi gestionarea a traficului în scopul de a evita 
congestionarea segmentelor de reţea sau utilizarea acestora la capacitate maximă, A1 
TELECOM va executa o monitorizare activa a incarcarii nodurilor de retea si, in cazul in 
care se observa congestii sau defectiuni, va demara actiuni pentru remedierea acestora 
iar, acolo unde este posibil, va folosi echipamente de back-up. Impactul acestor 
proceduri asupra calităţii Serviciului este minim. 
 
     
15. Litigii  
15.1 Părţile contractante înţeleg că orice neînţelegere intervenită în derularea 
contractului să fie rezolvată pe cale amiabilă. 
15.2 Utilizatorii finali se pot adresa ANCOM în vederea soluţionării litigiilor în legătură 
cu clauzele privind exercitarea drepturilor conferite de prezentul contractori în legătură 
cu executarea acestor clauze şi care nu au fost rezolvate pe cale amiabilă . 
15.3 ANCOM stabileşte o procedură facultativă în scopul soluţionării echitabile şi 
prompte a litigiilor prevăzute la alin. 15.2. Procedura trebuie să fie transparentă, 
nediscriminatorie, imparţială, simplă şi necostisitoare. 
15.4 Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută de prezentul articol are caracter 
scris. Atunci când consideră necesar, ANCOM poate convoca părţile la întâlniri, separat 
sau împreună, dezbaterile din cadrul acestora fiind consemnate în scris şi comunicate 
părţilor. 
15.5 În cazul în care, în termen de 60 de zile de la transmiterea unei sesizări în 
condiţiile alin. 15.2, litigiul nu a fost soluţionat pe cale amiabilă, ANCOM va transmite 
părţilor propunerea sa de soluţionare a litigiului, motivată în mod corespunzător. 
Propunerea ANCOM de soluţionare a litigiului va avea în vedere susţinerile şi 
documentele depuse de părţi şi are caracter de recomandare. 
15.6 ANCOM poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor făcute de utilizatorii 
finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de aceştia în raporturile cu furnizorii 
de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului, aplicabil în cazuri întemeiate. 
15.7 Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se 
adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii, in acest caz orrice 
controversa, disputa sau pretentie in legatura cu semnarea, interpretarea, executarea, 
incalcarea, incetarea sau validitatea prezentului Contract si care subzista incercarii de 
solutionare pe cale amiabila, va fi solutionata de instantelor competente material din 
Municipiul Bucuresti. 
 
Art.16 Date contact 
Pentru a obtine informatii actualizate, detalii despre serviciile oferite,  preturile si tarifele 
aferente, reclamatii, clientul se poate adresa la tel 0315.301.515, mail 
serviciulclienti@a1telecom.ro si fax 0315.301.516. 
 Pentru informatii referitoare la serviciile de instalare, intretinere, deranjamente 
clientul se poate adresa la tel  0315.301.515, email serviciulclienti@a1telecom.ro si fax 
0315.301.516. 
 
17. Dispozitii finale 
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17.1 Omisiunea sau întârzierea din partea oricarei Parti de a exercita la orice moment, 
oricare drept sau privilegiu din Contract, sau de a exercita orice opţiune sau mijloc de 
remediere pe care le are la dispoziţie, nu va fi în nici o situaţie interpretată drept o 
renunţare la acestea.  
17.2 Drepturile şi obligaţiile Părţilor din Contract vor fi transmise succesorilor universali, 
cu titlu universal, sau cu titlu particular ai acestora, dacă nu există o stipulaţie contrară 
în prezentul Contract.  
17.3 Dacă una din prevederile contractuale este declarată nulă sau inaplicabilă, aceasta 
nu va avea nici un efect asupra celorlalte prevederi contractuale, care vor continua să 
rămână în vigoare, cu toate efectele ce decurg din aplicarea lor. 
17.4 Beneficiarul confirma ca la momentul semnarii contractului i-a fost inmanat un 
exemplar al Procedurii privind soluţionarea reclamaţiilor, intocmita potrivit prevederilor 
art. 9 din Decizia nr. 77/2009, cu mentiunea ca aceasta este furnizata în mod gratuit, la 
cerere, la toate punctele de lucru proprii sau la punctele de lucru din reţelele de 
distribuţie ale partenerilor care oferă servicii de telefonie destinate publicului pe bază de 
abonament si este afisata pe site-ul www.a1telecom.ro. 
 
Beneficiarul acceptă toate condiţiile contractuale şi lista de tarife anexata la prezentul 
Contract. 
Încheiat în două exemplare la data de ..../......./201.. din care un exemplar a fost 
înmânat Beneficiarului. 
 
Beneficiar,      A1 TELECOM NETWORK ISP SRL 
…………………………….     ........................................... 
.........................................     ............................................ 
 
L.S          L.S. 
 


