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Prezentul Contract (“Contractul”) este incheiat si intra in vigoare incepand cu data semnarii, intre: 

Societatea M247 Europe S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 11B, etaj 1, sector 2, inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/3081/2015, CUI: RO30203422, reprezentata prin dl. Paul Pintiliescu in calitate de Director, 

denumit in continuare “Furnizorul” sau „M247” 

si    

Clientul ....., asa cum este aceasta identificat la rubrica „Denumirea clientului” din „Formularul de Comanda al Clientului” 

denumit in continuare “Clientul”,  

 

Avand in vedere faptul ca: 

a. M247 este detinatorul unului centru de colocare (denumit si Data Center) in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 

11B, parter, sector 2 

b. M247 este furnizor de servicii gazduire web  

c. M247  este furnizor de servicii de Internet precum tranzit si conectare la Internet  

d. Clientul doreste sa beneficieze de servicii gazduire web/servicii gazduire web in cadrul unui server dedicat/servicii 

furnizare internet, asa cum sunt acestea descrie in prezentul contract (“Serviciile”) si Furnizorul este dispus sa ofere 

Serviciile conform tarifelor si a conditiilor din prezentul contract 

e. Prezentul contract stabileste termenii agreati de M247 si Client pentru furnizarea serviciilor, termenii ce vor putea fi 

completati de Anexe ce vor stabili detalii specifice pentru serviciile solicitate de Client. 

 

PARTILE sunt de acord sa incheie prezentul Contract in scopul furnizarii catre Client a serviciilo, mentionate in Formularul de 

Comanda al Clientului. 

 

1. Durata Contractului si Reinnoire 

1.1.  Prezentul Contract intra in vigoare incepand cu data semnarii si este valabil pentru o perioada de 1 (unu) an  

(“Perioada Initiala”). 

1.2.  Acest Contract va fi reinnoit automat pentru o perioada egala cu cea initiala, denumita  „Perioada urmatoare”. Pentru 

a nu interveni reinnoirea automata, intentia de incetare a Contractului la implinirea termenului trebuie notificata in 

scris celeilalte parti in prealabil cu cel putin 30 (treizeci) de zile, denumita  “Perioada de notificare”. 

 

2. Costurile Serviciilor 

2.1. Clientul va fi facturat pentru: 

2.1.1. „Tariful lunar” pentru servicii conform “Formularului de Comanda al Clientului”. 

2.1.2. Serviciile vor fi facturate pentru perioada specificata in “Perioada de Facturare” din “Formularul de Comanda 

al Clientului”. 

2.1.3. Orice serviciu suplimentar solicitat in scris de catre Client si livrat de catre Furnizor. 

2.2. Facturarea va incepe de la Data Livrarii Serviciilor 

2.3. Furnizorul va emite facturile in avans pentru perioada de facturare a serviciului si Clientul este de acord cu aceasta 

modalitate de facturare. 

2.4. Excedentul de costuri pentru serviciile suplimentare va fi calculat si facturat lunar.  
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2.5. Furnizorul poate majora preturile anual ca urmare a cresterii ratei inflatiei, acestea urmand a fi indexate cu indicele 

preturilor de consum. Pentru astfel de majorari nu se va solicita acordul Clientului, semnarea prezentul Contract 

echivaland cu acordul sau pentru o majorare ulterioara conform prezentei clauze. 

 

3. Plata 

3.1. Clientul va achita facturile in intregime in termenul prevazut la rubrica „Termen de plata”  cuprinsul “Formularului de 

Comanda al Clientului”. Data scadenta este de 15 (cincizprezece) zile si se calculeaza incepand cu data transmiterii 

facturii proforme catre Client. 

3.2. Plata se va face catre Furnizor conform specificatiilor cuprinse in factura. 

3.3. Furnizorul nu va suporta costurile transferului bancar initiat de Client. 

3.4. Furnizorul nu va suporta niciun cost sau pierdere suferita de catre Client ca urmare a ratei de schimb valutar.  

3.5. Furnizorul va transmite factura catre Client prin e-mail si aceasta se considera primita, daca niciun mesaj de eroare 

sau de « out-of-office » nu a fost emis de serverul destinatarului si/sau daca exista un raport de confirmare a 

expeditiei, in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele lucratoare, in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare 

imediat urmatoare daca a fost trimisa in afara acestui interval.  

3.6. In cazul unei dispute, Clientul va:  

3.6.1. Comunica in scris Furnizorului nemultumirea sa insotita de toate dovezile pe baza carora Clientul isi bazeaza 

solicitarea; si 

3.6.2. Clientul va achita toate portiunile de taxe din facturile necontestate; si  

3.6.3. Partile vor coopera, cu buna credinta, pentru a rezolva orice tip de disputa si toate disputele in decurs de 10 

zile calendaristice de la notificarea scrisa trimisa de catre Client. In timpul perioadei de conciliere, Furnizorul 

nu va aplica penalizari sau dobanzi penalizatoare pentru costurile disputate. 

3.7. In situatia in care Clientul nu contesta factura primita in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii, aceasta 

se considera acceptata la plata si Clientul nu poate invoca ulterior vreo neconformitate privind sumele inscrise pe 

aceasta sau neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a serviciilor. 

3.8. Furnizorul poate aplica penalizari in cazul platilor intarziate pentru sumele necontestate, la o cota de 0,10% per 

fiecare zi calendaristica incepand cu a 30 (treizecea) zi de la data scadenta. Penalizarile se vor aplica pana la plata 

tuturor sumelor restante. In cazul in care Clientul nu achita facturile la data scadenta si nici dupa cele 30 (treizeci) de 

zile calendaristice, atunci Furnizorul poate incheia Contractul conform clauzei nr. 5.1.2., Clientul fiind pus de drept 

in intarziere la implinirea termenului de 30 de zile. 

 

4.  Incetarea Contractului 

4.1. Cazuri de incetare a Contractului: 

4.1.1. Clientul poate inceta acest Contract prin transmiterea in scris catre Furnizor a unei notificari, incetarea 

intrand in vigoare la implinirea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii, daca: 

4.1.1.1. Furnizorul isi incalca obligatiile asumate in baza acestui Contract, si (in cazul unei incalcari 

remediabile) nu poate remedia incalcarea in decurs de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii 

scrise de la Client, cu exceptia cazului de remediere si in decursul perioadei de reparare a parametrilor 

tehnici specificati in Acordul privind calitatea serviciilor (SLA). 

4.1.2. Furnizorul poate inceta acest Contract prin transmiterea in scris catre Client a unei notificarii, incetarea fiind 

valabila la implinirea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii, daca: 

4.1.2.1. Clientul nu efectueaza plata la data scadenta nici dupa implinirea unui termen de 30 (treizeci) de zile 

calendaristice de la data scadenta; in aceasta situatie Furnizorul poate rezilia Contractul obligand 
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Clientul la plata atat a  penalitatilor de intarziere calculate conform clauzei nr. 4.7 din Contract dar 

acesta poate de asemnea sa perceapa daune-interese egale cu valoarea pretului Serviciului pentru 

intreaga perioada a contractului; sau 

4.1.2.2. Clientul isi incalca obligatiile asumate in baza acestui Contract si (in cazul unei incalcari remediabile) 

nu remediaza incalcarea in decurs de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii scrise de la 

Furnizor  

4.1.2.3. Orice serviciu livrat Furnizorului de un tert, esential furnizarii de Servicii conform prezentului 

contract, nu mai este deloc disponibil sau nu mai este disponibil la o calitate potrivita, si nu sunt 

disponibile inlocuiri potrivite. 

4.1.2.4. Isi pierde sau nu obtine orice autorizare, licenta sau alte permise pentru ca M247 sa furnizeze 

serviciile. 

4.2. Denuntare unilterala a Contractului. Consecintele Incetarii Anticipate a Serviciului 

4.2.1. Clientul poate inceta orice Serviciu (Servicii) anticipat in decursul „Perioadei Initiale” (conform art. 1 al 

prezentului contract), prin transmiterea in scris a unei notificari in decursul perioadei denumite “Perioada de 

Notificare”, conform art. 1.2. In aceasta situatie Clientul va fi obligat la plata unor daune interese 

reprezentand 100% din tariful lunar ce ar fi trebui achitat pana la sfarsitul perioadei contractuale. 

4.2.2. Clientul poate inceta orice Serviciu (Servicii) imediat, fara obligatia transmiterii unei notificari scrise, daca 

Furnizorul nu remediaza parametrii tehnici conform specificatiilor din Acordul privind calitatea serviciilor 

(SLA). 

4.2.3. La Data Incetarii, serviciile vor inceta imediat si Clientul va: 

4.2.3.1. Achita toate costurile restante pentru Perioada de Servicii, cu exceptia cazului in care Clientul a 

incheiat Contractul conform prevederilor Clauzei 4.2.2 caz in care clientul va fi obligat la plata taxelor 

numai pana la data incetarii; 

 

5. Suspendarea serviciului 

5.1. Furnizorul poate, fara ca prezentul Contract sa inceteze, sa suspende imediat o parte sau in totalitate Serviciile daca: 

5.1.1. Este necesar ca acesta sa execute servicii de intretinere ori actualizare a Retelei, dar numai cu respectarea 

unui termen de notificare prealabila a Clientului de minim 2 zile lucratoare, cu exceptia interventiilor urgente 

pentru care se va respecta un termen de notificare prealabila de 12 ore. 

5.1.2. Clientul nu achita taxele la data scadenta, conform Contracului, suspendarea intrand in vigoare de la 

momentul implinirii celor 5 de zile de la data scadenta; sau 

5.1.3. Tipul de trafic al Clientului avariaza reteaua Furnizorului sau a altui Client, ca de exemplu in cazul Clientului 

care este supus unui atac de tip DDoS, cu notificarea Clientului si dupa ce s-au facut toate eforturile necesare 

pentru limitarea acestuia. In vederea remedierii unei atare situatii, M247 va putea pune la dispozitia 

Clientului, contra cost, si o solutie de protectie DDoS. 

5.2. Daca este necesar ca Furnizorul sa suspende Serviciile, acesta va face toate demersurile rezonabile pentru a determina 

perioada acestei suspendari si pentru a realiza suspendarea Serviciilor pentru o perioada cat mai scurta, avand in 

vedere circumstantele. 
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5.3. Daca Furnizorul suspenda Serviciul conform clauzei nr. 5.1.1, Serviciul va fi remediat cat de curand posibil, fara 

costuri suportate de Client. Prevederile Acordului privind calitatea serviciilor (SLA) sunt excluse pentru perioadele de 

intretinere planificata a retelei. Daca Furnizorul suspenda Serviciul conform clauzei nr. 5.1.2, Serviciul va fi restabilit 

dupa plata datoriilor restante efecuate catre Furnizor si dupa confirmarea scrisa a platilor efectuate. Furnizorul, in 

nicio situatie, nu va fi responsabil pentru orice prejudicii materiale ori morale, actuale ori viitoare, pe care Clientul le-

ar putea suferi ca urmare a suspendarii furnizarii serviciilor intervenita ca urmare a clauzei nr. 5.1.1, 5.1.2 ori 5.1.3. 

 

6. Echipamentul si Garantiile Clientului 

6.1. Furnizorul va fi responsabil pentru intretinerea echipamentului sau, ce garanteaza furnizarea Serviciului (Serviciilor) 

contractat(e) in baza prezentului Contract. 

6.2. Clientul asigura M247 dupa cum urmeaza: 

6.2.1. Ca detine toate aprobarile, licentele si autorizarile aplicabile sau necesare cu privire la executarea si 

performanta obligatiilor asumate conform acestui Contract si ca va indeplini in totalitate obligatiile conform 

contractului si legislatiei relevante; 

6.2.2. Ca va asigura ca, atat cat este sub controlul Clientului, furnizarea de Servicii nu va incalca nici o lege, 

regulamente, patente, marci, drepturi de proprietate intelectuala, copyright, drepturi pentru baza de date, 

knowhow si alte drepturi similare sau obligatii (care se pot inregistra sau nu) pentru orice terta parte din orice 

tara; 

 

7. Denumirea Domeniului si adresa IP 

7.1. Orice adresa IP alocata de Furnizor Clientului ramane proprietatea Furnizorului. Clientul primeste un acord pentru a 

utiliza adresa IP pana la incetarea contractului. Acordul nu poate fi vandut sau transferat unei terte parti. 

 

8. Obligatii si Garantii 

8.1. Clientul stie ca in orice caz, Furnizorul nici nu opereaza si nici nu controleaza Internetul si trebuie sa stabileasca 

contracte cu terti. Astfel, Furnizorul nu este responsabil, direct sau indirect pentru:  

8.1.1. Informatiile, marfa, continutul serviciilor furnizate, disponibile sau accesibile via Internet; sau  

8.1.2. Utilizarea acestor articole de catre Client; sau  

8.1.3. Activitatea altor furnizori de Internet, inclusiv dar fara a se limta la restrangerea accesului la Internet. 

8.2. Niciuna din parti nu este responsabila fata de cealalta Parte cu privire la obiectul prezentului Contract, cu exceptia 

cazului in care se stabileste in mod expres in cuprinsul acestuia ori reiese din prevederile legale si nici nu are alte 

obligatii fata de cealalta Parte, cu exceptia celor expres asumate si a celor in sarcina sa conform prezentului Contract 

ori a prevederilor legale. 

8.3. Furnizorul va garanta Clientului Serviciul contractat, continuu, la parametrii tehnici specificati in prezentul Contract si 

in Anexele Contracului si va depune toate eforurile si diligentele rezonabile pentru a furniza si mentine serviciul 

pentru Client astfel cum este prevazut in prezentul contract. 

8.4. Furnizorul este responsabil pentru orice pretentii ale Clientului fata de Serviciul furnizat/livrat conform prezentului 

Contract, chiar daca acesta a fost livrat de catre subcontractori ai Furnizorului. 
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9. Confidentialitate  

9.1. Partile agreaza ca toate informatiile de care au luat cunostinta cu ocazia derularii prezentului contract sunt 

confidentiale, indiferent daca acele informatii sunt scrise ori nu, sau daca sunt marcate ca fiind confidentiale ori nu, 

si acestea nu au dreptul de a le dezvalui catre o terta persoana. Insusi acest Contract, inclusiv pretul sau, termenii, 

conditiile si prevederile sale sunt considerate de parti ca fiind Informatii Confidentiale. 

9.2. Cu toate acestea, oricare dintre Parti are dreptul de a divulga Informatii Confidentiale catre angajatii sai, agenti, catre 

consultanti legali, financiari, contabili atat cat este necesar in vederea executarii prezentului Contract; Cu toate 

acestea, partea care va aplica aceasta clauza si va dezvalui Informatii Confidentiale se va asigura ca ca fiecare terta 

persoana sa fie notificata despre natura confidentiala a respectivelor informatii si sa fie supuse unor restrictii 

similare cu privire la utilizare si dezvaluire.   

9.3. Prevederile mentionate anterior nu se vor aplica Informatiilor Confidentiale care: 

9.3.1. Devin disponibile publicului prin alte actiuni decat cele ale partii destinatare;  

9.3.2. Este necesara dezvaluirea ca urmare a oricaror obligatii impuse de orice organism sau autoritate 

guvernamentala sau de reglementare, ori de lege, sau in urma unui ordin al instantei de judecata ori arbitrare 

sau de regulamentul unei burse de valori recunoscute, caz in care va aduce de indata aceasta situatie la 

cunostinta celeilalte parti;  

9.3.3. Este dezvoltat independent de catre partea destinatara; sau  

9.4. In situatia in care  partea destinatara va dezvalui Informatii Confidentiale conform clauzei nr. 10.3.2, partea respectiva 

va transmite o notificare scrisa prompta partii celeilalte despre necesitatile respectivei dezvaluiri. Prevederile 

prezentului articol 10 vor produce efecte si ulterior incetarii prezentului contract, pe termen nelimitat.  

 

10. Proprietate Intelectuala 

10.1. Toate drepturile asupra software-ului ori asupra aplicatiilor pe care Furnizorul le pune la dispozitie Clientului in 

scopul utilizarii Serviciilor, vor ramane tot timpul in proprietatea Furnizorului sau in proprietatea licentiatorului sau. 

10.2. In masura in care are dreptul, Furnizorul acorda Clientului o licenta non-exclusiva si non-transferabila pentru a 

utiliza respectivul software doar in scopul utilizarii Serviciilor. Clientul nu va reproduce software-ul, acesta avand 

dreptul sa faca o singura copie back-up si doar in scop de securitate. Clientul nu va modifica, adapta, traduce, 

inversa proiectul sau dezasambla software-ul. 

10.3. Copyright-ul pentru toate documentele, schitele si informatii inclusiv daca este cazul, orice coduri de acces furnizate 

in legatura cu acest Contract raman in posesia titularului de copyright. Aceste documente, schite si informatii sunt 

confidentiale si nu vor fi copiate, dezvaluite sau utilizate (in afara scopului in care au fost oferite) fara 

consimtamantul prealabil al celeilalte parti. 

 

 

 

11. Legea Aplicabila 

11.1. Prezentul Contract este supus legii romane, iar drepturile si obligatiile Partilor vor fi interpretate in conformitate cu 

legile din Romania. 



                                                                                                                           
CONTRACT CADRU DE SERVICII 

 

Transform with technology 
 

T: +4 031 080 0700 E: legal@m247.ro W: m247.ro 
 

M247 Europe SRL; RC: J40/3081/2015; CUI: RO30203422 

 
 

 

12. Jurisdictie 

12.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila, orice disputa decurgand din prezentul Contract. 

In cazul in care acest lucru nu este posibil, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv 

referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de catre instantele competente. 

 

13. Forta Majora 

13.1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, niciuna dintre Partile contractante nu raspunde de 

neexecutarea la termen sau executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii ce ii revine in 

baza prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata 

de forta majora, asa cum este definita de lege. 

13.2. Cauzele de forta majora sunt acele imprejurari imposibil de prevazut si invincibile, independente de vointa Partilor, 

care survin dupa data semnarii Contractului si care fac imposibila indeplinirea obligatiilor din Contract, care includ, 

fara insa a se limita la: razboi, revolutie, cutremur, inundatii masive, embargo, expropriere, incendiu devastator. 

Conflictele de munca nu reprezinta forta majora. 

13.3. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor prin 

inscrisuri eliberate de Camera de Comert si Industrie, sau alte institutii abilitate in acest sens, in termen de 5 (cinci) 

zile de la data producerii evenimentului si trebuie sa ia orice masuri ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor respectivului eveniment. 

13.4. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forta majora nu 

inceteaza, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a acestui Contract, fara ca 

vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

14. Dispozitii finale 

14.1. Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre Parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi 

transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati (i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin curier, (iv) prin posta 

electronica - e-mail sau (v) prin posta cu confirmare de primire, la urmatoarele adrese: 

 

14.1.1. Pentru Client:  

- La adresa postala: [...] cu mentiunea in atentia domnului/doamnei [...] 

- La numarul de fax: [...] cu mentiunea in atentia [...] 

- La adresa de e-mail: [...] 

 

14.1.2. Pentru Furnizor: 

- La adresa postala: Sos. Fabrica de Glucoza, Nr 11B, etaj 1, Sector 2, Bucuresti, cu mentiunea in atentia 

domnului Paul Pintiliescu 

- La numarul de fax: 031 080 0700  

- La adresa de e-mail: contabilitate@m247.ro 
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14.2. In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal 

primitor pe aceasta confirmare. In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face prin curier, ea va fi 

transmisa cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de reprezentantul firmei 

de curierat pe aceasta confirmare. 

14.3. Daca comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primita  in prima zi lucratoare dupa 

cea in care a fost trimisa cu confirmare de trimitere la numerele de fax mentionate mai sus. 

14.4. Daca comunicarea este livrata personal se considera primita in momentul livrarii, dovada facand semnatura de 

primire.  

14.5. Daca comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita, daca niciun mesaj de eroare sau de « out-of-office » 

nu a fost emis de serverul destinatarului si/sau daca exista un raport de confirmare a expeditiei, in aceeasi zi, daca a 

fost trimisa in zilele lucratoare, in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare daca a fost 

trimisa in afara acestui interval.  

14.6. Comunicarile, notificarile sau avizarile verbale se pot lua in considerare de catre Parti, dar trebuie confirmate prin 

intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente. 

14.7. Partea care isi modifica adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicari, notificari 

sau avizari precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati pentru derularea prezentului Contract, va anunta 

imediat, in scris, cealalta Parte. 

 

15. Dispozitii privind negocierea Contractului                                                              

15.1. Prin semnarea prezentului Contract, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a 

acestora cu privire la obiectul Contractului, iar prezentul Contract prevaleaza fata de orice alte intelegeri, inscrisuri 

sau negocieri care au avut loc intre Parti, inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de 

elemente secundare legate de prezentul Contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in prezentul 

Contract.  

15.2. Totodata, prin semnarea prezentului Contract, Partile confirma ca incepand cu data semnarii Contractului inceteaza 

orice alta intelegere existenta intre cele doua Parti, indiferent de forma de materializare a acesteia, cu privire 

furnizarea Serviciilor catre Client.  

15.3. Partile confirma ca fiecare si toate clauzele acestui Contract au fost analizate de Parti si negociate in conformitate cu 

cerintele si obiectivele acestora, nefiind incidente dispozitiile Codului Civil privitoare la contracte de adeziune si 

clauze standard. Prezentul Contract este  recunoscut de fiecare Parte ca fiind rezultatul negocierilor purtate intre 

acestea, pe parcursul carora atat Furnizorul cat si Clientul au avut dreptul de a propune modificari/completari ale 

clauzelor contractuale. 

15.4. In conformitate cu dispozitiile Noului Cod Civil Roman privind incheierea valabila a prezentului Contract, Clientul 

declara prin semnarea prezentului Contract ca a luat cunostinta de dispozitiile art. 1.203 din Codul Civil, referitoare 

la clauzele neuzuale din cuprinsul acestui Contract, a citit dispozitiile art. 4, 5, 6, 7, 10 si ca a acceptat in mod expres 

aceste clauze. 

 

16. Dispozitii finale 
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16.1. Fiecare Parte garanteaza celeilalte Parti ca, la data semnarii prezentului Contract: (i) este o companie oficial 

organizata si inmatriculata, care exista in mod valabil conform legilor din tara sa de inmatriculare; (ii) a primit toate 

aprobarile necesare interne si are dreptul legal si intreaga putere si autoritate de a incheia si executa prezentul 

Contract; (iii) executarea si indeplinirea obligatiilor din prezentul Contract si orice alte documente care vor fi 

intocmite in conformitate cu prezentul Contract nu vor avea ca rezultat incalcarea vreunei prevederi a legii aplicabile 

a actului constitutiv sau a vreunui alt contract, acord sau aranjament la care este parte sau de care este legat; si (iv) 

are dreptul legal si intreaga autoritate, conform documentelor sale de constituire si functionare si conform 

autorizatiilor sale definitive si neapelabile detinute, sa execute fiecare dintre activitatile pe care trebuie sa le execute 

conform prezentului Contract. 

16.2. Nulitatea oricarei clauze a prezentului Contract, partiala sau integrala, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau 

parti de clauze. In cazul in care anumite clauze ale acestui Contract devin inoperante in intreg sau partial, sau in 

cazul in care un punct nu a fost inclus in acest Contract, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza 

inoperanta sau nementionata va fi inlocuita cu o clauza corespunzatoare care, in masura acceptabila legal, se apropie 

cel mai mult de ceea ce Partile contractante au intentionat sau, urmarind conceptia si exprimarea acestui Contract, se 

obtine ceea ce se intentioneaza dupa avizarea despre clauza lipsa sau inoperanta.  

16.3.  Contractul nu poate fi cesionat, de nicuna dintre Parti, in totalitate sau in parte, fara consimtamantul anterior scris al 

celeilalte Parti, consimtamant ce nu va fi in mod rezonabil retinut sau intarziat, cu exceptia cazului in care Clientul 

si Furnizorul cesioneaza Contractul unui Afiliat, cu conditia ca Furnizorul sau Clientul sa exercite controlul asupra 

si/sau sa detina controlul sau sa fie sub controlul respectivului Afiliat. Exceptie de la aceasta regula o mai constituie 

si: 

16.3.1. Orice transfer direct sau indirect al capitalului social al Furnizorului sau  

Clientului nu va fi considerat o atribuire a acestui Contract, si  

16.3.2. Atat Furnizorul cat si Clientul vor avea dreptul nerestrictionat de a-si atribui drepturile si obligatiile conform 

acestui Contract catre orice persoana, corporatie sau alta entitate care dobandeste in totalitate sau substantial 

in totalitate toate actiunile sau bunurile. Si prin aceasta atribuire, Partea care face atribuirea va fi eliberata de 

toate obligatiile conform acestui Contract, ce reies din si de la data respectivei atribuiri.  

16.4. Modificarea Contractului sau a Anexelor la Contract se poate face numai in scris, cu acordul ambelor Parti prin 

incheierea unui act aditional sau prin incheierea unei noi Anexe care sa inlocuiasca Anexa modificata si care sa 

contina noile conditii aplicabile Partilor, care va face parte integranta din Contract din momentul semnarii sale de 

catre acestea.  

17. Intregul Contract 

17.1. Prezentul Contract, inclusiv orice Act Aditional, Formulare de Comanda ale Clientului, orice anexe, constituie 

intregul Contract (“Contractul”) intre Furnizor si Client.   

 17.2.  Urmatoarele anexe reprezinta parte integranta din Contract: 

17.2.1.   Formularul de Comanda al Clientului  

17.2.2.   Acordul privind calitatea serviciilor (SLA)  

17.2.3. Anexa GDPR 


