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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; 
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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 - 665 €; 
 
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 

 

 

 


