
ATENȚIE! Acest document reprezintă un draft de contract și a fost trimis în scopul studierii lui înainte de
generare și semnare. Documentul final va fi generat automat pe baza informațiilor furnizate de către

client. Acest document nu se completeaza manual!

CONTRACT FURNIZARE SERVICII

Seria DOT Nr. __________ din data __________

Încheiat între DOTRO TELECOM SRL, furnizor autorizat de servicii şi reţele de comunicaţii electronice, reprezentat prin Alexandru
Balan, Reprezentant Legal şi Andrei Dumitrescu DOTRO, Reprezentant de Vânzări, denumită în continuare DOTRO şi

S.C. ________________, cu sediul în ____________, cod fiscal (CUI) __________, înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul ____________, având contul nr. ____________, deschis la ____________, reprezentată de domnul
___________, denumită în continuare CLIENT.

Contractul este compus din "Condiţii Generale", "Condiţii Speciale" pentru fiecare serviciu în parte şi toate anexele care se vor semna,
iar toate aceste documente vor fi interpretate unele prin altele, astfel încât contractul să se poată derula. În caz de discrepanţe între
conţinutul acestora, ordinea de prevalare este următoarea: (1) Actele adiţionale, (2) Anexele serviciilor, (3) Condiţiile Speciale, (4)
Condiţiile Generale

CONDIŢII GENERALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR DOTRO

  
Definiţii

Termenii utilizaţi în conţinutul prezentului contract şi a
anexelor sale au următoarele înţelesuri:

Abonament - reprezintă o taxă lunară specificată în Anexa 2
- Servicii Client corespunzătoare fiecărui serviciu, care
trebuie achitată de CLIENT pentru a beneficia de toate sau
oricare din Serviciile DOTRO şi care include costurile şi
tarifele aferente fiecărui Serviciu solicitat la un moment dat.

CLIENT - reprezintă persoana fizică sau juridică ale cărei
date de identificare sunt menţionate la începutul prezentului
Contract şi care este titular al drepturilor şi obligaţiilor
menţionate în prezentul Contract şi în Anexele sale.

Anexa 2 - Servicii Client - reprezintă o Anexă la prezentul
Contract conţinând detalii referitoare la Serviciul solicitat.
Modificarea opţiunilor CLIENTULUI pentru unul din Serviciile
contractate iniţial se va face prin înlocuirea Anexei cu una
nouă, care intră în vigoare la data semnării şi în care se va
specifica ID-ul de Serviciu care va fi modificat.

Contract - reprezintă documentul contractual standard
DOTRO, constând în prezentele Condiţii Generale de
Furnizare, ce prezintă contractul cadru de furnizare şi
utilizare a serviciilor DOTRO la care sunt ataşate Anexele
aplicabile fiecărui Serviciu contractat la un moment dat,
precum şi orice alte documente având caracter contractual
semnate concomitent sau ulterior încheierii Contractului cu
CLIENTUL, constituind parte integrantă din Contract.
Contractul şi documentele ce îl consacră drept contract se
pot încheia şi în format electronic, ori după caz, printr-un
mijloc de comunicare la distanţă, acordul Clientului pentru
utilizarea acestor mijloace fiind considerat dat odată cu
semnarea Contractului.

  
DOTRO - reprezintă societatea DOTRO TELECOM SRL, cu
sediul social în Bucureşti, Strada Anton Pavlovici Cehov, Nr.
2, Etaj 2, Sector 1, Cod Postal 014192, înregistrată la
Registrul Comerţului cu Nr. J40/12877/2007, Cod Fiscal Nr.
RO22053855, având contul Nr. RO70 RZBR 0000 0600 0935
8566, deschis la Raiffeisen Bank, furnizor autorizat de
servicii şi reţele de comunicaţii electronice, proprietar al site-
ului Internet https://www.dotro.ro, având următoarele date
de contact: telefon 021.9999, e-mail: contact@dotro.ro.

Servicii - reprezintă oricare sau mai multe din serviciile de
telecomunicaţii şi/sau servicii de acces la Internet şi/sau
servicii de Telefonie şi/sau servicii Data Center şi/sau servicii
WEB (precumgăzduire şi e-mail, înregistraredomenii) şi/sau
servicii IT precum şi orice alte servicii disponibile la un
moment dat (servicii operaţionale precum instalări,
configurări, dezvoltare software, cablare structurată) şi
detaliate în oferta DOTRO.

Preţuri şi tarife - reprezintă taxele şi/sau tarifele pentru
fiecare din Serviciile solicitate (tarif instalare, tarif
abonament lunar, tarife de reconectare, tarife de activare,
tarife produse).

Articolul 1 - Obiectul Contractului

1.1. DOTRO se obligă să furnizeze Serviciul iar CLIENTUL se
obligă să achite contravaloarea acestuia, la scadenţă,
conform prevederilor prezentului CONTRACT.

1.2. Obiectul contractului este definit în ANEXA 2 - Servicii
Client pentru fiecare Serviciu contractat.
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1.3. Modificarea Serviciilor se va face prin comanda scrisă a
CLIENTULUI şi acceptată de DOTRO, prin semnarea unei noi
ANEXE 2 - Servicii Client, în care se va specifica ID-ul
serviciului modificat şi care va intra în vigoare la data
semnării Anexei 2 sau după caz la data semnării Fişei de
Acceptanţă. Orice modificare/suplimentare a Serviciului
contractat se va efectua cu condiţia ca la data solicitării
CLIENTUL sa nu înregistreze faţă de DOTRO datorii scadente
şi neachitate.

Articolul 2 - Valoarea Contractului. Facturare şi
Termene de Plată

2.1. Valoarea prezentului contract este constituită din
tarifele fiecărui Serviciu, menţionate în ANEXA 2 - Servicii
Client. Facturile aferente costurilor Serviciilor specificate în
prezentul contract se vor emite lunar, urmând a fi expediate
doar prin e-mail la adresa stipulată în ANEXA 1 - Detalii
Client. Primirea acestora şi necontestarea în termen de 5 zile
transformă sumele facturate în creanţe certe lichide şi
exigibile scadente conform prezentului contract. În cazul în
care CLIENTUL nu primeşte sau refuză să primească factura,
acesta nu este exonorat de la plata acesteia.

2.2. Contravaloarea serviciilor menţionate în ANEXA 2 -
Servicii Client, pentru fiecare serviciu în parte, a fost
negociată şi agreată de ambele părţi, iar acestea convin ca
modificarea ulterioară a contravalorii acestor servicii să se
realizeze în urma unei noi negocieri.

2.3. Pentru Serviciile furnizate, DOTRO va emite lunar o
factură consolidată către CLIENT, la începutul lunii pentru
luna în curs pentru care se prestează efectiv Serviciile.
Factura va fi emisă în RON, la cursul valutar RON/EURO al
BNR din ziua emiterii facturii şi va detalia fiecare categorie de
tarif/taxă în parte.

2.4. Facturile emise de DOTRO către client vor fi achitate de
către acesta în maxim 10 zile calendaristice de la data
emiterii, specificată pe fiecare factură. CLIENTUL va plăti o
penalizare de 0.5% din contravaloarea facturii pentru fiecare
zi de întârziere la plată.

Articolul 3 - Durata Contractului şi intrare în vigoare

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale
de către ambele părţi, iar perioada prestării Serviciului
specificată în ANEXA 2 - Servicii Client, începe de la data
activării Serviciului contractat, conform Fişei de Acceptanţă,
sau de la data specificată în ANEXA 2 - Servicii Client pentru
acel Serviciu.

3.2. Contractarea de către CLIENT de noi servicii faţă de
cele iniţiale atrage prelungirea prezentului contract exclusiv
pentru repectivele Servicii pe durata minimă stabilită în
ANEXA 2 - Servicii Client, cu excepţia cazului în care părţile
convin în scris de comun acord altfel.

3.3. Acest contract se prelungeşte automat cu perioade
similare de timp, dacă niciuna dintre părţi nu notifică
celeilalte o intenţie contrară, cu minimum 60 de zile
calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate în
curs menţionate în ANEXA 2 - Servicii Client.

  
Articolul 4 - Răspunderea contractuală

4.1. DOTRO este răspunzător pentru asigurarea Serviciilor
contractate conform ANEXA 2 - Servicii Client.

4.2. În cazul neachitării la termen de către CLIENT a
contravalorii facturilor emise de DOTRO, aceasta va fi
indreptăţită să suspende executarea contractului până la
efectuarea plăţii de către CLIENT, imediat, fără preaviz sau
drept de compensare pentru CLIENT. În situaţia în care
întârzierea la plată este mai mare de 20 de zile
calendaristice, DOTRO va putea invoca rezilierea de drept a
contractului, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri
către CLIENT. CLIENTUL va fi obligat la plata contravalorii
facturilor scadente şi neachitate, a penalităţilor aferente.

4.3. Suspendarea serviciului. Suspendarea Serviciului se
poate realiza pe o perioadă nedeterminată în următoarele
condiţii: a) când CLIENTUL nu îşi respectă obligaţiile
contractuale asumate, în special cele privind plata serviciilor
facturate. b) CLIENTUL utilizează în mod abuziv Serviciul
contractat sau depăşeşte limitele contractului. c) în orice alte
cazuri stabilite de Condiţiile Speciale asignate fiecărui
Serviciu în parte.

Articolul 5 - Forţa Majoră

5.1. Părţile vor fi exonerate de răspundere în cazul în care
prevederile Contractului nu pot fi respectate ca urmare a
unui eveniment de forţă majoră. Prin eveniment de forţă
majoră se înţelege orice eveniment extern, în afara
controlului părţilor afectate, imprevizibil, absolut invincibil şi
inevitabil. Partea care invocă forţa majoră va notifica cealaltă
parte în scris, în termen de 5 zile lucrătoare atât la apariţia
evenimentului respectiv, cât şi de la încetarea acestuia.

5.2. La încetarea cazului de forţă majoră, partea care a fost
împiedicată să îşi îndeplinească obligaţiile îşi va relua
executarea obligaţiilor conform prezentului Contract.

Articolul 6 - Notificări

6.1. În înţelesul prezentului Contract orice
notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi
considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresele menţionate în Anexa 1 - Detalii de Contact, prin e-
mail cu confirmare de primire.

6.2. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în
considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate
prin modalitatea prevăzută mai sus.

Articolul 7 - Confidenţialitatea

7.1. Părţile vor păstra confidenţiale şi nu vor divulga către
terţe părţi informaţiile confidenţiale provenite de la oricare
dintre ele pe parcursul derulării prezentului Contract.
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7.2. Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor
documentelor privind executarea Contractului, indiferent de
natura acestora şi indiferent de suportul documentelor.

7.3. Orice divulgare externă de informaţii se va efectua
numai cu consimţământul scris acordat în prealabil de către
partea de la care provine informaţia.

7.4. Încălcarea clauzei de confidenţialitate poate constitui
motiv de reziliere a Contractului, dacă partea prejudiciată o
cere în condiţiile Art. 10 Lit. a.

Articolul 8 - Date cu caracter personal

8.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi a
datelor de trafic. DOTRO prelucrează datele cu caracter
personal ale CLIENTULUI cu bună credinţă, în condiţii tehnice
şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea
efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

8.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop
promoţional (marketing). Datele cu caracter personal
furnizate, dar şi alte informaţii furnizate de CLIENT (cum ar
fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix), vor
putea fi prelucrate de DOTRO cu condiţia obţinerii acordului
expres al CLIENTULUI şi cu respectarea drepturilor
CLIENTULUI în special a dreptului de informare şi opoziţie, în
următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct),
concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru
produsele şi serviciile DOTRO, inclusiv cele dezvoltate
împreumă cu un partener DOTRO, prin orice mijloc de
comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de
comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate
de CLIENT vor putea fi folosite în scop promoţional
(marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri
ai DOTRO, cu respectarea drepturilor CLIENTULUI.
Comunicările prin intermediul e-mailului se vor putea
transmite la adresa de poştă electronică a CLIENTULUI
mentionată în ANEXA 1 - Detalii Client şi CLIENTUL se va
putea opune oricând primirii unor astfel de comunicării
contactând departamentul de relaţii cu clienţii (conform
paginii web a DOTRO şi a detaliilor din ANEXA 1), prin
transmiterea unui e-mail sau fax transmis cu confirmare de
primire.

8.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
incheierii şi executării Contractului. Datele cu caracter
personal furnizate de CLIENT (inclusiv datele
reprezentantului legal / împuternicitului), precum şi datele
de trafic şi de localizare vor fi prelucrate de DOTRO în scopul
executării prezentului contract, respectiv pentru instalarea şi
activarea serviciilor, facturarea şi încasarea valorii serviciilor,
relaţii cu clienţii, verificarea şi recuperarea debitelor,
prevenirea fraudelor la activarea şi utilizarea serviciilor,
furnizarea serviciilor cu valoarea adaugată şi servicii
accesorii, efectuarea de studii şi statistici interne, etc. În
cazul în care aceste activităţi sunt realizate de către
partenerii DOTRO, datele cu caracter personal furnizate de
CLIENT vor putea fi comunicate partenerilor DOTRO în
vederea îndeplinirii contractului, respectând drepturile
CLIENTULUI în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Datele cu caracter personal furnizate de CLIENT vor fi
dezvăluite persoanelor juridice, autorităţilor şi instituţiilor

  
publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu
dispoziţiile legale.

8.4. Durata prelucrarii. Datele cu caracter personal
furnizate de CLIENT vor fi prelucrate de către DOTRO în
scopurile menţionate la punctele de mai sus pe toată
perioada de valabilitate a Contractului şi pentru o perioadă
de maximum 3 ani de la data scadenţei ultimei obligaţii de
plată corespunzătoare, cu excepţia situaţiei când legea
prevede alt termen, caz în care se va aplica termenul
prevăzut de lege.

8.5. Drepturile Clientului cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal furnizate. Clientul are
următoarele drepturi privind datele cu caracter personal
furnizate: dreptul de acces şi intervenţie la acestea, de
opoziţie la prelucrarea lor, dreptul de a nu fi suspus unei
decizii individuale, de a se adresa justiţiei, conform art.
13-18 din Legea 677/2001. Pentru exercitarea acestor
drepturi, CLIENTUL va înainta către DOTRO o cerere scrisă,
datată şi semnată, la sediul DOTRO. CLIENTUL are dreptul
de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio
justificare, ca datele cu caracter personal furnizate să fie
prelucrate în scop de marketing direct, în numele DOTRO
sau al unui partener DOTRO. Pentru celelalte scopuri,
CLIENTUL are dreptul de a se opune, în orice moment, în
mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le
furnizează către DOTRO să facă obiectul unei prelucrări, cu
menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai
pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa
particulară, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii
legale contrare. În caz de opoziţie nejustificată, DOTRO este
îndreptăţit să prelucreze în continuare datele în cauză.
CLIENTUL a luat cunoştiinţă şi înţelege faptul că exprimarea
consimţământului CLIENTULUI cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal furnizate către DOTRO la data
încheierii Contractului a constituit elementul determinant
pentru prestarea serviciilor. În cazul în care, pe durata
derulării Contractului, CLIENTUL îşi exercită în mod abuziv
dreptul de opoziţie cu privire la procesarea datelor cu
caracter personal furnizate către DOTRO, în mod repetat şi
nejustificat, DOTRO este îndreptăţită să considere Contractul
încetat de drept, în condiţiile Art. 10.1 a).

Articolul 9 - Rezolvarea litigiilor

9.1. Litigiile de orice natură decurgând din derularea,
interpretarea şi executarea prezentului Contract sau în
legătura cu acesta, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă
de către reprezentanţii desemnaţi de către părţi, vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe
raza Municipiului Bucureşti.
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Articolul 10 - Condiţiile de încetare a contractului

10.1.  Prezentul Contract poate înceta:

  a) Prin reziliere de drept, cu un preaviz de 30 de zile
înainte de data încetării Contractului şi fără a fi
necesară intervenţia instanţei, invocată de una
dintre părţi în cazul în care cealaltă parte nu îşi
îndeplineşte sau îşi îndeplineşte în mod
necorespunzător obligaţiile contractuale. Rezilierea
nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor scadente
dintre părţi;

b) De plin drept, pentru serviciile de telecomunicaţii, în
cazul în care DOTRO îşi pierde licenţa de operare
prin retragerea şi/sau expirarea acesteia

c) Unilateral, cu un preaviz transmis celeilalte părţi cu
30 de zile înainte de data încetării;

d) Prin acordul scris al părţilor;

e) În orice alte cazuri prevăzute în mod expres în
prezentul Contract.

10.2. Indiferent de modalitatea de încetare a Contractului,
încetarea nu va afecta obligaţiile scadente dintre părţi.

Articolul 11 - Cesiunea Contractului

11.1. Părţile nu pot cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile
stabilite prin prezentul Contract fără acordul prealabil, scris,
al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţii cesiunii.

  

Articolul 12 - Modificarea Contractului

12.1. Părţile sunt de acord că orice modificare sau
completare a prevederilor acestui Contract se va realiza în
scris prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai
ambelor părţi.

12.2. DOTRO poate modifica unilateral prevederile
prezentului Contract, cu obligaţia notificării în scris a
CLIENTULUI cu un preaviz de cel puţin 30 (treizeci) de zile
calendaristice înainte de data intrării în vigoare a acestor
modificări.

CLIENTUL are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în
cazul în care nu este de acord cu modificările propuse de
către DOTRO, fără a plăti nicio despăgubire, în termen de 30
(treizeci) de zile calendaristice de la primirea notificării din
partea DOTRO. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, părţile
convin ca în situaţia în care CLIENTUL nu îşi exercită dreptul
de denunţare unilaterală a Contractului în termenul
menţionat anterior, modificările Contractului vor fi
considerate ca fiind acceptate tacit de către CLIENT.

12.3. Modificările contractului constituie părţi integrante ale
acestuia şi intră în vigoare la data semnării lor de catre
ambele părţi.

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul
Contract:

- ANEXA 1 - Detalii Client

- ANEXA 2 - Servicii Client

Generat astăzi, ____________, în format electronic.

DOTRO Telecom SRL   ________________

Reprezentant: Alexandru Balan Reprezentant: ________________

Funcţia: Reprezentant Legal Funcţia: ________________

Data: Data: 

Semnătură Semnătură
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