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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A ECHIPAMENTELOR DIN PACHETUL IT MANAGER
Nr. ............……
încheiat la data de …………
(„Contractul”)

între
S.C. ROMTELECOM S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Piata Presei Libere nr. 3 - 5, cladirea City Gate, etajele
7-18 din Turnul de Nord, sector 1, CUI/CIF RO427320, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/8926/11.11.1997 capital social subscris şi vărsat integral 318.464.490 RON, operator de date cu caracter
personal nr. 292, Cod IBAN RO76 BPOS 8500 2717789 ROL02 deschis la Banc Post Reprezentanţă - prin
……………………………cu
sediul
în………………………….,
reprezentată
prin
………………………………………….., în calitate de ..................................... (denumită în continuare ”Vânzător”)
şi
...................................................................................................................,
cu
sediul
în:
...................................................... şi înscrisă la Registrul Comerţului din .............................. cu
nr............................................., cod unic de înregistrare/CIF..........................................., atribut fiscal R,
.........................................
cont
IBAN:
.............................................................
deschis
la:
................................................., reprezentată de ..........................................., în calitate de .................…………..
(denumită în continuare ”Cumpărător”), numar telefon mobil de contact…………………., adresa email
......................................
în continuare denumite în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”.
Părţile au convenit următoarele condiţii şi termeni contractuali:
ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Prin prezentul Contract Vânzătorul se obligă să vândă, şi Cumpărătorul se obligă să achiziţioneze,
echipamentele din cadrul pachetului IT MANAGER, respectiv:


calculator personal (server, desktop sau laptop), sistem de operare şi programe software opţionale
(denumite în mod colectiv „Echipamentele”), în cantităţile şi la preţurile menţionate în anexa 1 la Contract
(„Anexa 1”).

ARTICOLUL 2: CONDIŢII DE LIVRARE
2.1 În 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data activării serviciului de acces la Internet sau ISDN (Net, iP Fix
sau ISDN) („Serviciul”) achiziţionat de către Cumpărător prin contractul încheiat cu Vânzător concomitent cu
semnarea prezentului Contract, Vânzătorul va livra Echipamentele la locaţia indicată de către Cumpărător.
2.2 La momentul livrării Echipamentelor, respectiv al recepţiei acestora de către Cumpărător, reprezentanţii
Vânzătorului şi ai Cumpărătorului vor completa:
- nota de recepţie cantitativă – AWB („AWB”) – va fi semnat si stampilat de catre Cumpărător.
2.3 Poziţionarea, conectarea şi punerea în funcţiune a Echipamentelor vor fi în sarcina Cumpărătorului.
ARTICOLUL 3: CONDIŢII DE PLATĂ. PROPRIETATEA
3.1 Valoarea totală a Echipamentelor („Preţul”), care va fi plătită de către Cumpărător Vânzătorului pentru
furnizarea Echipamentelor, este menţionată în Anexa 1 şi va fi achitată de către Cumpărător conform prezentului
Contract.
3.2 Preţul datorat de Cumpărător pentru Echipamente va fi inclus în prima factură emisă de către Vânzător
pentru plata Serviciului de acces la Internet furnizat Cumpărătorului, va fi evidenţiat distinct pe această factură şi
va fi achitat de către Cumpărător până la termenul scadent prevăzut în aceasta.
3.3
În cazul în care Cumpărătorul va achita în mai multe tranşe suma înscrisă pe prima factură (sumă care
include tariful lunar de abonament pentru Servicii, contravaloarea Serviciilor, Preţul pentru Echipamente), se va
stinge mai întâi datoria aferentă prezentului Contract.
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3.4
Vânzătorul este şi rămâne unicul proprietar al Echipamentelor până la achitarea Preţului (prin achitarea
primei facturi pentru furnizarea Serviciului), moment la care proprietatea asupra Echipamentelor şi riscul pieirii lor
se va transferă de la Vânzător la Cumpărător.
3.5
Vanzatorul poate solicita Cumparatorului, inainte de livrarea Echipamentelor, plata primei facturi emise de
către Vânzător pentru plata Serviciului de acces la Internet furnizat Cumpărătorului, in urmatoarele cazuri, fara a
se limita la acestea: a) Cumparatorul nu este deja client Romtelecom pentru alte servicii la data semnarii
Contractului pentru Serviciul de acces la Internet; b) platile datorate catre Romtelecom pentru alte servicii
Romtelecom nu au fost efectuate la timp; c) Cumparatorul figureaza pe liste publice de datornici; d) Cumparatorul
figureaza cu debite fata de Romtelecom la data incheierii Contractului pentru un anumit serviciu Romtelecom. In
acest caz, livrarea Echipamentelor se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la plata acestei facturi.
ARTICOLUL 4. GARANŢIA
4.1
Perioada de garanţie acordată de Vânzător Echipamentelor livrate este de mentionata in Anexa 1 si
incepe de la data semnării AWB.
4.2
Garanţia cuprinde remedierea sau înlocuirea gratuită a componentelor Echipamentelor recunoscute de
catre Furnizorului de servicii autorizat Dell / Apple ca fiind defecte (şi în condiţiile prevăzute la art. 4.5).
4.3
Cumpărătorul poate reclama eventualele defecţiuni de natură hardware sau software:
(a) pentru echipamentele Apple (numai pentru componentele livrate impreună cu Echipamentul) la numarul de
telefon: 0800894847.
(b) pentru echipamentele Dell (numai pentru componentele livrate impreună cu Echipamentul) la numarul de
telefon: 0800894682.
4.4
Dacă pe perioada garanţiei Cumpărătorul observă orice defecţiuni ale Echipamentelor, acesta va informa
de îndată reprezentanţii Furnizorului de servicii autorizat Dell / Apple la numerele de telefon mentionate mai sus,
singurii împuterniciti să efectueze lucrări în cadrul garanţiei. Cumpărătorul se va prezenta cu Echipamantele
defecte la unităţile indicate de catre Furnizorul de servicii autorizat Dell / Apple în vederea remedierii acestora.
4.5
Garanţia se aplică numai dacă:
(a)
oricare parte a Echipamentelor este folosită şi întreţinută în condiţii normale şi în conformitate cu
documentele, informaţiile şi consilierea acordată de Vânzător în baza Contractului;
(b)
Cumpărătorul informează Furnizor de servicii autorizat Dell / Apple imediat în legătură cu aceste defecte,
neconformităţi sau deviaţii, înainte de expirarea perioadei de garanţie de la art. 4.1;
(c)
aceste defecte, neconformităţi sau deviaţii nu au fost cauzate de echipamente care inter-relaţionează cu
Echipamentele şi care nu au fost furnizate în baza Contractului;
(d)
Cumpărătorul i-a permis Furnizorului de servicii autorizat Dell / Apple să inspecteze şi/sau să remedieze
aceste defecte, neconformităţi sau deviaţii.
4.6
Decizia de reparare sau înlocuire a Echipamentului defect aparţine exclusiv Furnizorului de servicii
autorizat Dell / Apple, Cumpărătorul fiind informat de soluţia aleasă.
4.7
Garanţia nu se aplică în cazul:
(i)
nerespectării instrucţiunilor de operare şi exploatare a Echipamentelor;
(ii)
deteriorării în urma unor cazuri fortuite, de exemplu: şocuri, zgârieturi, pete, depuneri, supratensiuni la
alimentarea cu energie electrică, descărcări electrice, inundaţii, etc.;
4.8
Defecţiunile apărute în perioada de garanţie din vina Cumpărătorului, datorate unei proaste exploatări a
Echipamentelor sau a altei culpe a acestuia, pot fi remediate de către Furnizorul de servicii autorizat Dell / Apple,
la solicitarea Cumpărătorului, contra cost.
4.9
Vânzătorul si Furnizorul de servicii autorizat Dell / Apple nu este responsabil de programele software
instalate ulterior de către Cumpărător, şi nici de efectele pe care le au acestea asupra componentelor hardware
şi/sau software livrate împreună cu Echipamentele.
4.10 Vânzătorul si Furnizorul de servicii autorizat Dell / Apple nu este responsabil de pierderea sau
deteriorarea informaţiilor stocate în Echipamente de către Cumpărător, ca urmare a apariţiei unei defecţiuni la
Echipamente, chiar dacă Echipamentul se afla în perioada de garanţie menţionată la art. 4.1.
ARTICOLUL 5. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
5.1
Cumpărătorul înţelege şi recunoaşte calitatea sa de deţinător cu titlu precar al Echipamentelor până la
momentul plăţii Preţului, obligându-se, în acest sens:
a)
să nu înstrăineze Echipamentele înainte de a fi plătit Preţul lor conform termenilor prezentului Contract; în
caz de înstrăinare împotriva acestei interdicţii, Vânzătorul îl va urmări pe Cumpărător pentru plata Preţului,
inclusiv daune-interese;
b)
să suporte toate cheltuielile, de orice natură, privind urmărirea şi executarea, în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată a Preţului potrivit prezentului Contract, precum şi cele legate de returnarea Echipamentelor
către Vânzător;
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c)
să notifice în scris Vânzătorul cu privire la schimbarea sediului social, în cazul în care aceasta intervine
până la scadenţa obligaţiei de plată a Preţului; sub sancţiunea plăţii de daune-interese;
d)
să utilizeze Echipamentele pentru scopul pentru care au fost proiectate, cu diligenţa unui bun proprietar,
să nu intervină în niciun fel şi să nu permită niciunei terţe părţi să intervină asupra Echipamentelor, şi să nu le
producă deteriorări. În caz contrar, va plăti contravaloarea reparaţiilor efectuate de către Vânzător, iar în cazul în
care acesta decide înlocuirea unuia sau mai multor Echipamente, Cumpărătorul va achita contravaloarea
acestora, la valoarea menţionată de câtre Vânzător;
e)
să suporte toate riscurile legate de pieirea Echipamentelor, când aceasta se produce până la momentul
plăţii integrale a Preţului, inclusiv pentru cazuri fortuite.
ARTICOLUL 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1
În cazul în care Serviciul nu poate fi activat în termenul stabilit de părţi conform contractului încheiat de
Vânzător şi Cumpărător (contractul pentru furnizarea Serviciului încetând de plin drept), atunci şi prezentul
Contract va înceta de plin drept, şi Vânzătorul nu va mai fi obligat să livreze Echipamentele către Cumpărător, şi
nici Cumpărătorul nu va mai fi ţinut de plata Preţului.
6.2
În cazul în care contractul pentru furnizarea Serviciului încetează din cauza neplăţii, de către Cumpărător,
a primei facturi, prezentul Contract va înceta de plin drept la data încetării contractului pentru furnizarea
Serviciului, şi Cumpărătorul va fi obligat la returnarea Echipamentelor către Vânzător.
ARTICOLUL 7. PENALITĂŢI
7.1
Pentru întârziere la plata Preţului, Cumpărătorul va datora penalităţi de întârziere în cuantum egal cu cele
aplicabile în cazul plăţii cu întârziere a serviciului telefonic, astfel cum aceste penalităţi sunt menţionate în Lista
de Tarife Romtelecom şi cum vor fi evidenţiate în factura emisă de către Vânzător.
ARTICOLUL 8. TRANSFERUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR
8.1
Cumpărătorul nu va avea dreptul de a transfera toate sau o parte din drepturile şi obligaţiile rezultate din
prezentul Contract fără a avea în prealabil acordul scris al Vânzătorului.
ARTICOLUL 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI
9.1
Orice modificare a Contractului va fi convenită de comun acord de către Vânzător şi Cumpărător şi va
face obiectul unui act adiţional la Contract.
ARTICOLUL 10. AUTONOMIE
10.1 Dacă o clauză, termen sau condiţie din prezentul Contract devine nelegală sau neexecutorie va fi
înlăturată din prezentul Contract, fiind considerată nulă sau nevalabilă, celelalte clauze, termene sau condiţii vor
continua să rămână în vigoare şi să-şi producă efectele.

ARTICOLUL 11. LITIGII
11.1 Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea
sau executarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
11.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, Părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
ARTICOLUL 12. LEGEA APLICABILA. NOTIFICARI
12.1 Prezentul Contract va fi guvernat de, înţeles şi interpretat în conformitate cu, legislaţia din România.
12.2 Orice notificare către Vânzător se va face în scris către unitatea de la care Echipamentele au fost
achiziţionate.
ARTICOLUL 13. ANEXE
13.1 Prezentul Contract este însoţit de 1 (una) Anexă, parte integrantă a acestuia.
ARTICOLUL 14. DISPOZITII FINALE
Prezentul Contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.
Actele adiţionale se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.
Semnat azi …………………………………………, în ....................................(localitatea)
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Subsemnatul, ....................................................................................., posesor al CI/BI seria .............. nr.
.........................., declar pe proprie raspundere ca am deplina autoritate sa reprezint S.C.
.................................................................................................................
societate
cu
sediul
social
in
............................................................................................, CUI ............................................, nr. inregistrare la
Registrul Comertului ....................................... („Societatea”), la incheierea prezentului, in calitate de:
 administrator
 asociat unic
 imputernicit, in

temeiul Imputernicirii acordate de catre Societate si care nu a fost revocata la data prezentei
(anexata prezentului).
Dau prezenta declaratie cunoscand prevederile Codului Penal privind infractiunile de inselaciune, fals in scrisuri
sub semnatura privata, uz de fals, abuz de incredere.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

S.C. Romtelecom S.A.
........................................
Reprezentant

SC........................................
..............................................
Numele si prenume in clar
..............................................
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