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Contract de furnizare servicii de telefonie TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 
Încheiat astăzi data de ______________ 

 

       
  Între Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, reprezentat legal prin 

preşedinte Vasile Lincu şi ___________________________ legitimat(ă) cu C.I. _______________, 

eliberat de ____________________, la data de ________, C.N.P. __________________, adresă 

de livrare aparat în ___________________________, str. _______________________, nr. ___, 

bl. _____, sc. __, et. __, ap. __, sector (judeţ) ______________, nr. telefon (altul decât cel ce face 

obiectul prezentului contract)_______________, e-mail __________________________________,  

funcţia ____________________, în cadrul ________________________________, salarizat de 

către __________________________, în calitate de Utilizator, a intervenit prezentul contract de 

furnizare servicii de telefonie mobilă TELEKOM ROMANIA 

 

 Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii de telefonie TELEKOM 
ROMANIA MOBILE , prin intermediul S.N.P.V. „Pro Lex”.  

1.2 La abonamentul TELEKOM ROMANIA MOBILE, furnizorul serviciilor de telefonie mobilă nu 
acordă puncte de fidelitate. 
1.3 SNPV “Pro Lex” va percepe o sumă de 2 lei pentru cheltuieli de administrare (comisioane 
bancare, taxe poştale pentru corespondenţa efectuată lunar pentru reţinerea contravalorii facturii, 
birotică, taxe poştale pentru trimiterea telefonului şi SIM-ului, etc.). 
1.4. În funcţie de abonament, Utilizatorul poate primi un discount la achiziţionarea unui telefon din 
oferta TELEKOM ROMANIA către „Pro Lex” (modele de telefoane şi preţuri de achiziţie vor fi afişate 
pe site-ul www.prolex.ro).  
1.5 TELEKOM ROMANIA mobil va suspenda serviciile Utilizatorilor care folosesc în mod abuziv 
serviciile de telefonie .  
  Art. 2  Durata şi încetarea contractului 
2.1. Contractul este valabil 24 de luni de la data semnării, dupa care SIM-uL activ se califica pentru 
o nouă ofertă comercială si va beneficia si de subventie pentru achizitionarea unui nou terminal la 
resemnare, conform ofertei. După această dată, contractul se va derula pe o perioadă nederminată, 
serviciile de telefonie fiind furnizate până la data la care Utilizatorul va resemna contractul sau va 
solicita rezilierea acestuia.  
2.2. Contractul încetează înaintea perioadei prevăzute la art. 2.1. în următoarele situaţii: 

a. utilizatorul nu mai este membru de sindicat; 
b. Sindicatul nu poate incasa integral, prin reţineri salariale, sumele datorate de catre utilizator;  

c. utilizatorul are raporturile de serviciu suspendate. 
 Art. 3. Obligaţiile Utilizatorului 
3.1. Să plătească, integral, către S.N.P.V. „Pro Lex” contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, 
indiferent de valoare, astfel cum a fost stabilită prin factura emisă de TELEKOM ROMANIA MOBILE 
către SNPV „Pro Lex”, taxa de administrare şi contravaloarea telefonului. Scadenţa obligaţiei de 
plată este în termen de 14 zile de la data emiterii facturii. 
3.2. Să plătească taxa de dezactivare percepută de TELEKOM ROMANIA MOBILE pentru 
rezilierea abonamentului înainte de expirarea perioadei contractuale.  
3.3. Să plătească majorări de întârziere în procentul aplicat de către TELEKOM ROMANIA 
MOBILE, calculate la suma restantă; 

 

 

  Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex 
___________________________________________________________________________ 

Afiliat la Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”  
 

 
 

Număr telefon  Model telefon 
comandat 
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3.4. Să informeze, în termen de 15 zile, S.N.P.V. „Pro Lex” cu privire la schimbarea domiciliului sau 
adresei de flotant; 
3.5. Să informeze, în termen de 15 zile, S.N.P.V. „Pro Lex” cu privire la modificarea raporturilor de 
serviciu (mutare, detaşare, delegare, transfer) sau încetarea raporturilor de serviciu; 
 Art. 4. 
4.1  In caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de către Utilizator, S.N.P.V. „Pro Lex”  poate 
rezilia prezentul contract, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei, instituindu-se 
un pact comisoriu de gradul IV, punerea în executare făcându-se asupra bunurilor mobile şi imobile 
ale Utilizatorului până la recuperarea integrală a sumei datorate. 
4.2. S.N.P.V. „Pro Lex”  poate rezilia prezentul contract şi transfera responsabilitatea la Telekom în 
situaţiile prevăzute la art. 2.2.  
  Art. 5 Alte clauze  
 5.1. La solicitarea scrisă a Utilizatorului, S.N.P.V. „Pro Lex” va comanda la TELEKOM 
ROMANIA MOBILE un telefon, în numele şi pe seama utilizatorului. 
 5.2. Contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, taxa de administrare şi contravaloarea 
telefonului se vor achita prin reţinere pe statul de plată, pe baza comunicării Pro Lex. În mod 
excepţional, cu acordul scris al Pro Lex, plata se poate face şi prin bancă sau in numerar, la punctul 
de lucru al  S.N.P.V. „Pro Lex”, iar în acest caz, nu se mai face aplicarea art. 2.2 lit. b). 

 5.3. S.N.P.V. „Pro Lex” are dreptul să suspende cartela SIM folosită de Utilizator, dacă suma 
datorată nu a fost achitată integral la data scadentă sau nu au fost respectate obligaţiile prevăzute 
la art. 3.4 sau 3.5. 
 5.4. SIM-ul se poate transfera în contul Utilizatorului, numai cu acordul S.N.P.V. „Pro Lex”   
   
 Declaraţia Utilizatorului: Prin prezentul contract îmi exprim acordul şi mă angajez de a plăti 
serviciile de telefonie mobilă (abonament, contravaloare convorbiri, taxa de administrare şi 
contravaloare telefon) pentru numărul de utilizator, prin reţinerea pe statul de plată.  
 Prin prezentul contract îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate 
de către S.N.P.V. „Pro Lex” în vederea executării prezentului contract. De asemenea îmi exprim 
acordul în vederea transmiterii datelor mele cu caracter personal către compania de recuperare 
creanţe cu care S.N.P.V. „Pro Lex” încheie contract de colaborare, în măsura în care nu îmi achit la 
scadenţă obligaţiile de plată prevăzute în acest contract.  
 Angajamentul Utilizatorului: Prin prezenta declar că sunt de acord şi mă angajez să închei 
contractul de transfer SIM - TELEKOM ROMANIA MOBILE, din contul S.N.P.V. „Pro Lex” în contul 
subsemnatului, în situaţia prevăzută la art. 2.2. 
  
       Toate sumele sunt exprimate în Euro, la care se va adăuga T.V.A.  
 

Abonamente şi tarife pentru apeluri naţionale aferente numărului de telefon  

(se va bifa unul dintre planurile tarifare) 

Plan tarifar TELEKOM PRO LEX 5    - abonament lunar / SIM 5,00 €, cu urmatoarele beneficii: 

NELIMITAT  minute nationale/internationale zona 1; 

NELIMITAT  sms-uri nationale; 

              NELIMITAT  trafic de date national      

             NELIMITAT  convorbiri roaming UE +1,3GB trafic de date UE 

 

Plan tarifar TELEKOM PRO LEX 8    - abonament lunar / SIM 8,00 €, cu urmatoarele beneficii: 

NELIMITAT  minute nationale/internationale zona 1+200 minute internationale zona 2 

NELIMITAT  sms-uri nationale; 

              NELIMITAT  trafic de date national      

              NELIMITAT  convorbiri roaming UE +200 minute roaming grupa 1+2GB trafic de date UE         

             Discount telefon la activare -55 €; 

 

Plan tarifar TELEKOM PRO LEX 11- abonament lunar/ SIM 11 € cu următoarele beneficii: 

NELIMITAT  minute nationale/internationale zona 1+200 minute international zona 2 

NELIMITAT  sms-uri nationale; 
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              NELIMITAT  trafic de date national      

              NELIMITAT  convorbiri roaming UE +200 minute roaming grupa 1+2,8GB trafic de date UE         

             Discount telefon la activare -120 €; 

 

Plan tarifar  TELEKOM PRO LEX 16- abonament lunar / SIM 16 €, cu urmatoarele beneficii: 

NELIMITAT  minute nationale/internationale zona 1+200 minute international zona 2 

NELIMITAT  sms-uri nationale; 

              NELIMITAT  trafic de date national      

              NELIMITAT  convorbiri roaming UE +200 minute roaming grupa 1+4,6GB trafic de date UE         

             Discount telefon la activare - 220 €; 

 

Plan tarifar  TELEKOM PRO LEX 19- abonament lunar / SIM 19 €, cu urmatoarele beneficii: 

NELIMITAT  minute nationale/internationale zona 1 

NELIMITAT  sms-uri nationale; 

              NELIMITAT  trafic de date national      

              NELIMITAT  convorbiri roaming UE +4,9GB trafic de date UE         

             Discount telefon la activare - 300 €; 

 

Plan tarifar  TELEKOM PRO LEX 35- abonament lunar / SIM 35 €, cu urmatoarele beneficii: 

NELIMITAT  minute nationale/internationale zona 1 

NELIMITAT  sms-uri nationale; 

              NELIMITAT  trafic de date national      

              NELIMITAT  convorbiri roaming UE +9GB trafic de date UE         

             Discount telefon la activare - 650 €; 
 
Minutele internaţionale din Zona 1 pot fi utilizate catre retele reţele fixe din Europa şi reţele fixe şi mobile din SUA, Canada şi 

Israel cu excepția următoarelor destinații: 
Albania (prefixele 35543, 35544, 35545, 355422, 355423, 355424, 355425, 35544416, 35544417, 35544418, 35544419), Belarus 
(prefixul 375), Belgia (prefixul 3270), Republica Cehă (prefixul 42084), Estonia (prefixele 37240, 37270), Finlanda (prefixele 35810, 
35820, 35829, 35830, 35860, 35871, 35873, 35875, 35876, 358700, 358800), Franța (prefixele 338, 339), Georgia (prefixul 99544), 
Irlanda (prefixele 35315, 35376, 353700, 353818), Letonia (prefixul 371), Lituania (prefixul 370), Norvegia (prefixele 470, 4785, 47810, 
47811, 47812, 47813, 47815, 47880, 471881, 471882), Israel si Palestina (prefixele 97022, 97042, 97082, 97092, 97222, 97242, 97282, 
97292, 97056, 97059, 97256, 97259), Polonia (prefixele 48118913, 482219888), San Marino (prefixul 3787), Spania (prefixele 3451, 
34902), Marea Britanie (prefixele 4470, 44843, 44844, 44845, 44870, 447871, 447872, 447873). 
Minutele internaționale către EUROPA mobil (zona 2) incluse în planul tarifar, se pot consuma pentru apeluri către rețelele 

internaționale mobile din următoarele țări europene incluse în zona 2:  
Austria (cu excepția destinațiilor cu prefixele 43820, 436781, 4368860, 4368861, 4368864, 4368877, 4368889), Belgia (cu exceptia 
destinatiilor cu prefixele 3277, 32466, 32660, 324630, 324651, 324652, 324653, 324654, 324655, 324656, 324657, 324658, 324671, 
324689, 324659, 324672), Bulgaria (cu excepția prefixelor cu destinațiile 35948, 35999), Cipru (cu excepția destinațiilor cu prefixele 
3571, 35770, 357777), Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franta (cu excepția destinațiilor cu prefixele 336400, 3363800), 
Germania, Grecia (cu exceptia destinatiei cu prefixul 3069601), Ungaria, Islanda, Irlanda (cu excepția destinațiilor cu prefixele 35384, 
35385), Italia (cu exceptia destinatiilor cu prefixele 3931, 3935, 3974, 39371, 39374, 39375, 39381, 39382), Malta, Olanda, Norvegia, 
Polonia (cu exceptia destinatiilor cu prefixele 4873, 4888, 48530, 48531, 48533, 48534, 48535, 48570, 48574, 48575, 48578, 48720, 
48790, 48791, 48792, 48793, 48794, 48796, 485360, 485361, 485362, 485363, 485364, 485365, 485367, 485368, 485369, 486666, 
486900, 486908, 486909, 486991, 486992, 486993, 486994, 487280, 487290, 487291, 487861, 487862, 487950, 487956, 487957, 
487958, 487959, 487991, 487992, 487993, 487994, 487995, 487997, 487998, 487999, 4869900, 4869902, 4869903, 4869904, 4869905, 
4869906, 4869907, 4869908, 4869909, 4869961, 4869962, 4869963, 4869964, 4869965, 4869966, 4869968, 4869969, 4878021, 
4878022, 4878023, 4878024, 4878027), Portugalia, Slovenia (cu excepția destinațiilor cu prefixele 38630, 38631, 38640, 38641, 38643, 
38649, 38651, 38664, 38668, 38670, 3869800, 3869801, 3869802, 3869803, 3869814, 3869817), Spania, Suedia (cu exceptia 
destinatiei cu prefixul 4674), Marea Britanie (447406, 447418, 447440, 447441, 447457, 447461, 447464, 447559, 447589, 447624, 
447777, 447781, 447829, 447924, 447937, 447978, 4474080, 4474081, 4474082, 4474088, 4474089, 4474171, 4474172, 4474173, 
4474174, 4474175, 4474176, 4474177, 4474178, 4474179, 4474390, 4474391, 4474520, 4474521, 4474522, 4474523, 4474524, 
4474525, 4474526, 4474650, 4474651, 4475090, 4475091, 4475092, 4475093, 4475094, 4475095, 4475096, 4475097, 4475370, 
4475371, 4475372, 4475373, 4475375, 4475376, 4475377, 4475378, 4475379, 4475710, 4475718, 4477000, 4477442, 4477443, 
4477444, 4477445, 4477446, 4477447, 4477448, 4477449, 4477552, 4477553, 4477554, 4477555, 4477977, 4477978, 4477979, 
4478220, 4478221, 4478222, 4478224, 4478225, 4478226, 4478227, 4478228, 4478229, 4478391, 4478392, 4478397, 4478398, 
4478644, 4478722, 4478727, 4478730, 4478744, 4478745, 4478920, 4478921, 4478922, 4478925, 4478930, 4478931, 4478933, 
4478938, 4478939, 4479110, 4479111, 4479112, 4479117, 4479118). 

 
La contract se ataşează şi o copie a cărţii de identitate a Utilizatorului (CI). 

 
S.N.P.V.  Pro Lex                                              UTILIZATOR 

 

 

 



 
 

1 Semnatura Utilizator 
____________________________________ 

 

                               ANEXA 

LA ACORDUL CADRU  NR..... DIN DATA DE ...... 

                                                                INTRE TELEKOM  ROMANIA MOBILE 

                  SI SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR " PRO LEX" 

                                                                  
Contract nr. ___________ din _____________ 

 

 

Intre: 

Telekom Romania Mobile Communications SA, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, 

Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, sector 6,   inregistrata la Registrul Comerţului cu Nr. J40/433/1999, Cod e Inregistrare 

Fiscala RO 11952970, persoana autorizata pentru semnarea acestui act aditional este Dl Vlad FLOREA, in calitate de Reprezentant 

Vanzari, numita in continuare „Telekom Romania Mobile” ), in calitate de Furnizor 

Si: 

ABONAT: Nume __________  _____________________ Prenume______________________, CNP 

__________________________, BI/CI/pasaport, nr. _________ din data de __________, cu domiciliul/resedinta in str. 

_____________________________ nr. ___, bl. ___, sc.___, ap.___, localitatea__________________, sector/judet ________, 

telefon _____________, telefon mobil ___________fax _______________, cod postal_____________ .  

 

Documente justificative: Carte de Identitate 

Tip conectare:  Transfer   √    

 

Mai jos regasesti Oferta personalizata si Serviciile contractate (toate tarifele sunt in Euro si includ TVA). 

 

1. Obiectul Contractului: furnizarea de servicii de comunicatii electronice mobile (Voce, Date, SMS)   

- Oferta personalizata pentru membrii Sindicatului SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR " 

PRO LEX" potrivit Acordului Cadru nr.... din data de ........ 

1.1 SERVICII pentru:  

Nr. crt Numar de telefon 

Serie 

Cartela 

SIM 

Plan 

tarifar 

Telekom 

Romania 

Mobile 

Durata 

Initiala 

contractua

la / Data 

de 

expirare 

(zz/ll/aaaa

) plan 

tarifar 

Durata 

Initiala 

contractuala 

/ Data de 

expirare 

(zz/ll/aaaa) 

extraoptiuni 

Tip Conectare 
Prag maxim valoric 

in Roaming* 

        

        

        

 

Descrierea planului tarifar Business Office
 

 

1 
Zona 1 - Retele fixe Europa, retele fixe si mobile SUA, Canada, Israel 

2
Zona 2 – Retelele Mobile Europa 

3
 Minutele in Roaming Grup 1 sunt valabile pentru apeluri efectuate si primite.in tarile din Grupul 1 din schema Roaming 

Avantaj disponibila pe www.telekom.ro  
4
Traficul national de date poate fi uilizat si in Roaming Grupa 0 (din schema de Roaming disponibila pe www.telekom.ro) 

fara tarife  aditionale pana la limita lunara maxima de Date in Roaming Grupa 0 („Limita de Date”). Dupa depasirea Limitei 

Tip 

abonament 

Aboname

nt lunar 

(EUR fara 

TVA) 

Minute in  

Retelele 

Telekom 

Romania 

 

SMS-uri 

in Retelele 

Telekom 

Romania 

 

Minute 

nationale si 

international

e (zona 1)
1
 

SMS-

uri 

nation

ale 

 

Trafic 

national 

de date
4
  

 

Minute 

international

e (zona 2)
2
 

Minute 

Roaming 

Grup 1
3
 

         

         

         

http://www.telekom.ro/
http://www.telekom.ro/


 
 

2 Semnatura Utilizator 
____________________________________ 

de Date, se  aplica un tarif aditional in cuantum de 0,0075 euro/MB (fara TVA). Modul de calcul al Limitei de Date este 

mentionata la la paragraful Prevederi specifice Serviciilor de Roaming – sectiunea C  punctul (iii) 

* Pentru a asigura stabilitatea si disponibilitatea serviciului, continutul de tip video va fi transmis cu rezolutia 480p si 

1.5Mbps prin optiunea Stream ON 

 

Retelele Telekom Romania reprezinta reteaua mobila, respectiv fixa, a Telekom Romania Mobile Communications S.A. 

impreuna cu reteaua mobila, respectiv fixa, a Telekom Romania Communications S.A. (cu exceptia  retelei mobile Telekom 

Romania CDMA 0711 xx yy zz). 

Viteza de acces in tehnologia 4G este de pana la 150Mbps la download si 50Mbps la upload 

 

Zonarea destinatiilor internationale, exceptiile aferente si tarifele pe destinatii internationale se regasesc si se actualizeaza pe 

https://www.telekom.ro/prefixe/ si se aplica atat beneficiilor incluse in abonament, cat si eventualelor beneficii promotionale 

sau extraoptiuni contractate pe perioada mentinerii planului tarifar, cu exceptia cazurilor in care se va preciza altfel. Prefixele 

vor fi tarifate conform tarifelor standard internationale.  

Zonarea grupelor de Roaming Voce/SMS (Grupa 0 – Grupa 6), zonarea grupelor de Roaming Date (Grupa 0 – Grupa 5) si 

tarifele aplicabile in Roaming sunt disponibile si se actualizeaza pe https://www.telekom.ro/abonamente/roaming-avantaj/. 

 

Abonamentele cu minute nelimitate nu pot fi folosite pentru desfasurarea activitatilor de tip call center/telesales/telemarketig. 

Telekom Romania Mobile are dreptul să suspende serviciile / sa modifice unilateral planul tarifar al Clientului în cazul 

generării de trafic artificial sau a unui volum de trafic care nu putea fi realizat în condiţiile unei utilizări normale a serviciilor 

şi conform Termenilor Generali ai contractului de abonament, disponibili pe www.telekom.ro  

Tarife aditionale aplicabile dupa epuizarea beneficiilor incluse in planul tarifar 

 

Abonatul intelege si este de acord ca prezenta oferta va fi dezactivata  automat in momemntul  in care  Abonatul va pierde 

calitatea de memebru de Sindicat. Abonatul va beneficia de oferta existenta la acel moment in portofoliul Telekom Mobile.  

Perioada Minima (“PM”): 24 luni 

 

2. ALTE SERVICII  ACTIVATE LA INCHEIEREA CONTRACTULUI   

2.1 Prevederi specifice Serviciilor de Roaming 
A. Activarea serviciului de Roaming nu se face automat, ci la cererea Abonatului şi in urma evaluarii riscului sau financiar 

de catre TKRM conform TC. Activarea se face apeland Serviciul Relatii Clienti la 1921(numar apelabil din toate retelele 

nationale fixe si mobile, gratuit din retelele fixe si mobile Telekom Romania/Telekom Romania Mobile si cu tarif national 

din celelalte retele fixe si mobile nationale).  

B. Pana in data de 14.06.2017 inclusiv, pentru Serviciile de Roaming se aplica urmatoarele tarife si conditii de utilizare: 

in Grupa 1:  (i) apelurile primite in Roaming se tarifeaza cu 0,0129 Eur/min;  (ii)  apelurile initiate in Roaming Grup 1 catre 

tarile din Grup 1, inclusiv Romania, se consuma din minutele in afara Retelei incluse in abonament cu aplicarea unui tarif 

aditional de 0,06 euro/min; (iii) SMS-urile se consuma din SMS-urile in afara Retelei incluse in abonament cu aplicarea unui 

tarif aditional de 0, 0238 euro/SMS; (iv)Datele se consuma din volumul de date inclus in abonament cu aplicarea unui tarif 

aditional de 0,06 euro/MB; (v) dupa consumarea Serviciilor de Voce (apeluri), SMS sau date incluse in abonament  se aplica 

tarifele standard in afara Retelei la care se adauga tariful aditional corespunzator tipului de Serviciu.  

In restul lumii (Grupa 2 – Grupa 6) – tariful standard Roaming Avantaj. 

C. Incepand cu 15.06.2017, Abonatul va beneficia de „Roaming Grupa 0” pentru Roaming in tarile din Spatiul Economic 

European (Grupa 0), pentru care se aplica urmatoarele tarife si conditii de utilizare:   

(i) Minutele si SMS-urile in afara Retelei incluse in  abonament /extroptiuni/suplimentare  vor putea fi utilizate in Roaming, 

fara tarife aditionale iar dupa consumarea acestora, se vor aplica tarifele standard in afara Retelei conform planului tarifar; 

(ii) Apelurile/SMS-urile primite in Roaming Grupa 0 sunt gratuite;  

(iii) Datele nationale  din abonament /extroptiuni/suplimentare  vor putea fi utilizate in Roaming fara tarife  aditionale pana 

la limita lunara maxima de Date in Roaming Grupa 0 („Limita de Date”), daca este aplicabila Contractului. Dupa depasirea 

Limitei de Date, se  aplica un tarif aditional in cuantum de 0,0089 euro/MB, TVA inclus,  iar dupa consumarea Datelor 

nationale  din abonament /extroptiuni/suplimentare se va aplica  si tariful standard mentionat in Contract.  

Limita de Date se determina impartind dublul valorii abonamentului lunar, fara TVA, rezultata dupa ce i-au fost aplicate 

toate reducerile contractate, la tariful reglementat de 7,7 euro/GB. Daca sunt activate extraoptiuni sau bonusuri pentru 

Denumire 

Abonament 

Tarif/min:in retelele 

Telekom Romania,in 

retelele nationale 

fixe/mobile si in retelele 

Internationale Zona 1 

Tarif/SMS: in 

retelele 

Telekom 

Romania si in 

retelele 

nationale 

mobile 

Tarif date 

nat / 

MB 

Tarif/min 

international Zona 

2   aplicabil dupa 

terminarea 

minutelor incluse 

in abonament 

Tarif  / minut 

efectuat/primit in 

Roaming Grupa 1  

aplicabil dupa terminarea 

minutelor incluse in 

abonament 

Business 

Office  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,45 Roaming Avantaj 

https://www.telekom.ro/prefixe/
https://www.telekom.ro/abonamente/roaming-avantaj/
http://www.telekom.ro/


 
 

3 Semnatura Utilizator 
____________________________________ 

Servicii de Date, valoarea lunara a acestora, fara TVA, rezultata dupa ce i-au fost aplicate toate reducerile contractate, se 

adauga la valoarea lunara a abonamentului, conform formulei urmatoare: Limita lunara maxima de Date in Roaming (GB) = 

(valoare abonament + valoare EO) x 2 / 7,7 euro/GB.  

De exemplu,  daca ai un abonament de 5 euro ( fara TVA) si ai activa cand te afli in roaming o extraoptiune de date de 2 

euro (fara TVA), pentru a-ti determina Limita de Date vei calcula astfel: (5 euro+2 euro extraoptiune)x2/7,7 euro/GB = 1.8 

GB. 

 (iv) in cazul nerespectarii Politicii de utilizare a Serviciilor de Roaming, se va aplica o suprataxa Serviciului respectiv de 

Roaming in cuantum de 0,038euro/min apel, 0,0129 Euro/min apel primit, 0,0119 euro/SMS, 0,0089 euro/MB, TVA inclus.  

(v)Tarifele aplicate Serviciilor de Roaming, rezultate ca suma intre tarifele nationale ce intervin dupa consumarea 

beneficiilor si o eventuala suprataxa, nu vor depasi valorile maxime de: 0,2261 Euro/min apel, 0,0714 Euro/SMS si 0,238 

Euro/MB, TVA inclus.  

(vi) pentru Serviciile de Roaming in  Grupa 1: (i) apelurile primite in Roaming se tarifeaza cu 0,0129 Eur/min;  (ii) apelurile 

initiate in Roaming Grup 1 catre tarile din Grup 1 si Grupa 0, inclusiv Romania, se consuma din minutele in afara Retelei 

incluse in abonament cu aplicarea unui tarif aditional de 0,06 euro/min; (iii) SMS-urile se consuma din mesajele in afara 

Retelei incluse in abonament cu aplicarea unui tarif aditional de 0, 0238 euro/SMS; (iv) Datele se consuma din volumul de 

date inclus in abonament cu aplicarea unui tarif aditional de 0,06 euro/MB; (v) dupa consumarea Serviciilor de Voce 

(apeluri), SMS sau date incluse in abonament se aplica tarifele standard in afara Retelei la care se adauga tariful aditional 

corespunzator tipului de Serviciu. 

(vii) in Grupele 2-6 se va aplica tariful standard Roaming Avantaj.  

(viii) Grupa 0 (Spatiul Economic European) va include Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea 

Britanie,  Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. Informatii privind componenta 

Grupelor 1-6 sunt disponibile pe www.telekom.ro 

(vi)  Unitatile minime de tarifare pentru voce, date si SMS-uri in Roaming Grupa 0 sunt cele prevazute in Contract pentru 

Grupa 1. MMS-urile se vor tarifa pe unitate. 

2.2 Servicii incluse, cu utilizare gratuita: Info Cost, Info factura, Mesagerie vocala, Prezentarea identitatii apelantului (CLIP), 

Restrictionare  identitate apelant (CLIR), Notificare Apeluri Pierdute, Redirectionarea apelurilor, Apel in asteptare, Apel retinut pe 

linie, Restrictionare Apeluri.  

 

2.3 Servicii Suplimentare activate automat: - 

 

3. Prag maxim valoric in Roaming pentru Serviciile de Date: 50 EUR  DA   √        NU 

 

4. Facturare. Plata. Ziua de facturare: ziua  ____  a fiecarei luni. 

 

Beneficiile incluse in abonament disponibile de la data intrarii in vigoare a abonamentului pana la data emiterii primei facturi vor fi 

calculate proportional cu numarul de zile cuprins in aceasta perioada. In ultima luna contractuala veti primi beneficiile aferente 

planului tarifar activ pe cont calculate proportional cu numarul de zile ramase intre data anterioara de facturare si data 

incetarii efective a Contractului. 

Daca ai efectuat o schimbare de plan tarifar, valoarea pretului lunar al abonamentului (pentru luna de facturare in care s-a 

efectuat \schimbarea de plan tarifar)  va fi calculata proportional cu numarul de zile aferent fiecarui abonament. 

Daca ai efectuat o prelungire a  Contractului insotita de schimbarea abonamentului, valoarea taxei lunare de abonament 

(pentru luna de facturare in care s-a efectuat reinnoirea Contractului) va fi calculata proportional cu numarul de zile aferent 

fiecarui abonament.  

 

Facturile sunt emise in Lei, la cursul oficial de schimb Leu/EUR al BNR de la data emiterii facturii. Plata fiecarei facturi, 

inclusiv TVA, se va efectua de catre Abonat lunar, in termen de maxim 14 zile de la data facturarii. Abonatul intelege si 

accepta ca TKR  emite facturile in format electronic in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Facturile pot fi 

vizualizate/accesate de catre Abonat in format electronic prin intermediul adresei de e-mail indicate in acest sens prin 

Contract. 

 

Numar telefon de contact pentru receptionarea de informatii referitoare la factura: ______________________  

Adresa e-mail pentru vizualizare factura in format electronic:  _________________ 

Adresa de e-mail furnizata va fi utilizata de TKR pentru transmiterea facturii in format electronic si pentru transmiterea de 

comunicari comerciale conform consimtamantului dat de Abonat. Orice notificare sau comunicare cu privire la relatia 

comerciala dintre Abonat si TKR transmisa pe cale electronica de TKR pe adresa de e-mail mentionata mai sus indeplineste 

toate cerintele legale privind comunicarea in scris intre parti. 

 

Garantie :.... Lei (in caz de neplata a Garantiei la termen, TKR are dreptul de a rezilia Contractul conform sectiunii 12 din CCE).

  

Abonatul este de acord sa plateasca in avans, daca se solicita: DA    NU  (Marcati optiunea privind acordul la plata in avans). 



 
 

4 Semnatura Utilizator 
____________________________________ 

 

5. Datele cu caracter personal furnizate de catre Abonat vor fi incluse in baza de date TKR  in vederea furnizarii de registre ale 

abonatilor in forma scrisa sau electronica si a serviciului de informatii privind abonatii. Abonatul accepta si ca aceste informatii sa 

fie dezvaluite/transmise tertilor furnizori de astfel de servicii. Aceste date vor fi introduse in registrele abonatilor in cazul in care in 

termen de 45 de zile lucratoare de la data semnarii contractului, Abonatul nu si-a exprimat dezacordul cu privire la aceasta 

prelucrare. Abonatul isi poate manifesta dezacordul prin transmiterea unui cereri scrise, datate si semnate la sediul TKR. Aceste 

informatii vor putea fi utilizate pentru cautarea si dezvaluirea numarului de telefon al abonatului (si fax, daca exista) sau publicarii 

in registre ale abonatilor.  In cazul in care nu doriti ca datele mai sus mentionate sa fie incluse in Serviciile de Informatii privind 

abonatii si registrele abonatilor bifati aici     (schimbarea optiunii de mai sus se poate face prin accesarea meniului IVR, la 

numarul de telefon 1234). 

 

 6. Sumar 

Sumar de plata conform Ofertei 

Abonament Servicii – Tarif lunar  

Abonament Servicii – Oferta promotionala - 

Extraoptiuni - 

Total reduceri - 

Total de plata  

APARAT   

 

7. Contractul este incheiat de catre agentul TKR in  2 originale, cate unul pentru fiecare parte, si este alcatuit din prezenta 

Oferta personalizata (“Oferta”), Clauzele Contractuale Esentiale („CCE”) si Termenii si Conditiile  Contractului de Abonament 

pentru Serviciile de Comunicatii Mobile Telekom Romania („TC”). Documentele ce reglementeaza achizitia si modalitatea de 

plata a terminalului de catre Abonat la data semnarii Contractului, completeaza Contractul, si constituie, in acelasi timp, un 

accesoriu al acestuia. Termenii folositi cu majuscule au sensul indicat in CCE sau in TC. Nulitatea unei clauze nu afecteaza 

valabilitatea restului Contractului. In caz de discrepante intre documentele ce alcatuiesc Contractul, se va aplica urmatoarea ordine 

de prevalare: (i) Oferta (ii) CCE si (iii) TC. Abonatul opteaza pentru: 

 a i se inmana Oferta si CCE  si, daca este cazul, contractul de achizitie a terminalului, TC fiind disponibili pe www.telekom.ro, 

SAU 

 a i se inmana, la momentul semnarii Contractului, toate documentele care alcatuiesc Contractul. 

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, Abonatul declara urmatoarele: (i) a primit informatii cu privire la aria de acoperire a Retelei TKR ; 

(ii) a citit, a înţeles şi a acceptat clauzele cuprinse in Contract, inclusiv in TC si i-au fost inmanate  conform optiunii de mai sus 

documentele care alcatuiesc Contractul; (iiii) intelege si accepta in mod expres clauzele privind raspunderea TKR , suspendarea si 

reactivarea Serviciilor, incetarea contractului la initiativa TKR, costuri de incetare inainte de expirarea PM, reclamatii si litigii, 

imputatia platii; (iv)pentru a beneficia de „Roaming Grupa 0” Abonatul declara, pe proprie raspundere, ca  are resedinta in 

Romania sau ca are  legaturi stabile in Romania determinand prezenta frecventa si substantiala a Abonatului pe teritoriul Romaniei, 

conform prevederilor  Politicii de Utilizare a Serviciilor de Roaming prevazuta in CCE. 

 

ABONAT       Telekom Romania  Mobile Communications S.A. 

 

Nume in clar:                                                                                         Agent de vanzari: Vlad Florea / RDS003.00178 

Semnatura                                                                                              Semnatura agentului de vanzari/ stampila 

  

 

 

_________________________    _________________________  

 

 

 

Cunoscand prevederile Codului Penal, certific ca identitatea Abonatului a fost verificata prin prezentarea Actelor de 

Identitate in original. Certific de asemenea ca Abonatul a semnat in prezenta mea si Documentele justificative atasate sunt 

copii dupa original. 

 

 

 

http://www.telekom.ro/


 
ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

Subsemnatul/a: Nume _______________________________ Prenume ______________________, 

CNP__________________________, BI/CI/pasaport nr. _________ din data de  __________, cu domiciliul/resedinta 

in str._____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, localitatea __________________, 

sector/judet________, telefon _____________, telefon mobil___________fax _______________,  cod postal 

_____________, Cod Abonat__________ 

Am fost informat/a cu privire la activitatile de prelucrare a Datelor Personale desfasurate de catre Operatorul-Furnizor al 

serviciilor, care poate fi Telekom Romania Communications S.A. sau Telekom Romania Mobile Communications S.A., 

dupa caz (impreuna „Operatorii”), conform Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in prealabil 
si inteleg ca aceste activitati sunt necesare si indispensabile incheierii si executarii contractului de furnizare servicii sau 

justifica un interes legitim al Operatorului-Furnizor al serviciilor.   

Optiunile furnizate de mine pentru urmatoarele activitati de prelucrare si valabile de la data de ______ se regasesc mai jos: 

✓ Sunt de acord ca Operatorul-Furnizor al serviciilor pe care le solicit sa imi colecteze si prelucreze CNP-ul in scopul 

ofertarii, al incheierii si executarii Contractului si inteleg ca dezacordul meu cu privire la prelucrare va determina 

imposibilitatea prezentarii unei oferte personalizate si, ulterior, a incheierii si executarii Contractului:  

             DA  NU 

✓ Sunt de acord ca Operatorul-Furnizor al serviciilor sa imi colecteze si prelucreze CNP-ul in vederea interogarii 

sistemului/bazei de date Preventel in scopul determinarii riscului de datorii si al celui de frauda, in contextul ofertarii, 

incheierii si executarii Contractului: 

            DA  NU 

✓ Sunt de acord ca Operatorii Telekom Romania sa utilizeze Datele mele Personale, inclusiv datele de trafic si de 

localizare, pentru a avea propriul meu profil de client si a primi oferte de produse si servicii Telekom, adaptate nevoilor 

mele:  

         DA   NU 

✓ Sunt de acord cu utilizarea Datelor mele Personale, inclusiv a datelor de trafic si de localizare, pentru a primi oferte 

personalizate de produse si servicii ale partenerilor Telekom Romania:  

         DA   NU 

Pentru scopurile descrise mai sus, imi voi putea modifica oricand optiunea pentru utilizarea Datelor mele Personale, prin 

modalitatile descrise in Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Capitolele III si V. 

Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Operatori, precum si cu privire la 

consecintele retragerii acordului de prelucrare de mai sus, am fost informat si ca pot accesa Politica privind prelucrarea 

datelor personale din sectiunea Prelucrarea Datelor de pe www.telekom.ro, pot apela numarul de telefon 021.404.1234, 

1234 sau 0766.12.1234 (apel gratuit din retelele Telekom Romania, pentru apeluri din alte retele se aplica tarifele 

corespunzatoare ofertei de care beneficiaza apelantul) sau pot vizita oricare dintre magazinele Telekom Romania. Termenii 

cu majuscule au intelesul definit in Informare. 

Am citit si am inteles Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, valabila la data exprimarii prezentului 

Acord. 

Recunosc ca optiunea exprimata prin prezentul document poate fi dovedita fie prin inscrisuri in forma electronica, prin 

inscrisuri incheiate prin intermediul unei solutii digitale (ex: semnarea documentului pe tableta), prin apeluri inregistrate 

sauprin inscrisuri pe hartie, modalitatile de incheiere a prezentului document avand o valoare juridica egala. 
 

Data: _________       Nume: _________________________ 

        * Semnatura: 
                                                            * Semnatura necesara numai pentru 

completarea in magazin. 

 

  

  

  

  

http://www.telekom.ro/

