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CONTRACT nr. ___ din data de _______

Incheiat azi ___________ intre TERACOMM RO SRL cu sediul in Bucuresti, str. Delea Veche N 28A, ap.22, avand cod
unic de inregistrare RO17811503, numar de ordine in registrul de comert J40/12988, cod bancar RO 43 PIRB 4202 7044 0700
3000 Piraeus Bank , reprezentata prin Marinov Atanas, in calitate de Administrator, in continuare numit PRESTATOR.
si
_____________________ cu sediul in _______________________________________________________________
avand cod unic de inregistrare _______________________ numar de ordine in registrul de comert _______________, IBAN
______________, deschis la _______________, e-mail________________, telefon____________reprezentata prin
_______________, in calitate de_______________ _______________ in continuare numit BENEFICIAR s-a incheiat
urmatorul contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
PR PRESTATORUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI numarul scurt ______, valabil in retelele Orange, Vodafone,
Telekom Romania Mobile si dreptul de utilizare a platformei de tip SMS gateway, denumita in continuare paltforma care este
proprietatea PRESTATORULUI. BENEFICIARUL va utiliza platforma in scopul trimiterii de mesaje SMS catre clientii sai.
Serviciul furnizat prin prezentul contract include:
 activarea contului de operator al platformei, PRESTATORUL va aloca BENEFICIARULUI un user si o parola pentru
logarea in platforma
 rutarea si livrarea mesajelor BENEFICIARULUI catre destinatiile compatibile cu serviciul furnizat- retele mobile
nationale
 personalizare identitate sender la solicitarea BENEFICIARULUI.
2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL are dreptul sa
1. nu incerce penetrarea sistemului de securitate al companiei, in caz contrar fiind atrasa raspunderea penala;
2. achite toate obligatiile de plata rezultate in urma semanrii prezentului contract;
3. notifice in scris PRESTATORUL cu cel putin 30 de zile inainte de despre orice intentie de modificare a clauzelor
prezentului contract;
4. notifice in scris PRESTATORUL cu cel putin 30 de zile inainte despre intentia de reziliere a prezentului contract;
5. sa nu foloseasca numarul scurt ____pentru trimiterea de mesaje de tip SMS nesolicitate, SMS spam, in caz contrar
PRESTATORUL fiind indreptatit la interzicerea accesului BENEFICIARULUI la contul sau de operator, rezilierea
unilaterala a contractului si la solicitarea de eventuale daune si/sau prejudicii aduse de catre BENEFICIAR
PRESTATORULUI prin nerespectarea acestei obligatii. BENEFICIARUL este singura entitate raspunzatoare pentru
baza de clienti catre care transmise mesaje de tip SMS si pentru continutul mesajelor de tip SMS;
6. sa puna la dispozitie url-uri si ip-uri necesare pentru realizarea conectivitati cu PRESTATORUL.
2.2 OBLIGATIILE PRESTATORULUI
PRESTATORUL are obligatia sa:
1. ruteze si livreze mesajele BENEFICIARULUI catre retelele de telefonie mobila;
2. sa pregateasca tot sistemul din punct de vedere tehnic si sa trimita BENEFICIARULUI link-uri de acces gratuit prin
intermediul carora se poate vizualiza si monitoriza in timp real traficul ce se inregistreaza, pe numarul ____, prin user
name si parola;
3. sa puna la dispozitie url-uri si ip-uri necesare pentru realizarea conectivitati cu BENEFICIARUL;
4. sa nu instraineze baza de numere telefoane catre catre BENEFICIARUL transmise mesaje de tip SMS catre nicio
entitate care nu este parte din prezentul contract.
5. activeze contul BENEFICIARULUI in conditiile specificate in anexa 1 la prezentul contract.
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2.3 DREPTURILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL are dreptul sa
1. refuze achitarea serviciilor oferite de catre PRESTATTOR doar in cazul in care sistemul de transport si rutare a
mesajelor nu functioneaza din vina exclusiva a PRESTATORULUI.
2. sa rezilieze unilateral contractul cu conditia notificarii transmise in scris cu minim 30 de zile inainte de data rezilierii,
comunicata PRESTATORULUI, in care sunt prezentate cauzele si motivele rezilierii.
3. CONTRAVALOAREA SI EFECTUAREA PLATII
Pretul contractului este compus din contravaloarea programarii, personalizarii si implementarii de catre PRESTATOR a
solutiei optime pentru BENEFICIAR in vederea indeplinirii obiectivului si alte plati ce sunt cuprinse in Anexa 1 la prezentul
contract.
PLATA se face lunar prin transfer bancar in contul indicat de PRESTATOR in termen de 20 de zile, incepand din ultima zi a
lunii pentru care este datorata.
Plata se face in RON, la cursul de licitatie BNR din data emiterii facturii de catre PRESTATOR.
4. TERMENUL CONTRACTULUI SI INCETAREA LUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada de...... si intra in vigoare la data semnarii lui.
In caz de încetare a contractului din orice motiv, partile urmeaza sa achite toate datoriile existente intre ele in termen de 30 de
zile.
5. CLAUZA PENALA
Neonorarea la timp a obligatiilor de plata nascute din derularea prezentului contract atrage obligatia BENEFICIARULUI de a
plati penalitati de 1% din suma neachitata pentru fiecare zi calendaristica de intarziere.
6. FORTA MAJORA
Forta majora si situatiile asimilate acesteia exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii.
Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu
pentru a decide conditiile continuarii contractului sau incetarea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata
existentei cazului de forta majora.
7. DISPOZITII FINALE
Orice litigiu patrimonial decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori incetarea efectelor lui, se va solution de catre instanta de judecata competenta de la sediul PRESTATORULUI.
Prezentul contract constituie titlu executoriu prin conventia partilor, acesta putand fi pus in executare silit in cazul
neindeplinirii obligatiilor de plata de catre beneficiar, fara a mai apela la instanta de judecata competenta.
BENEFICIARULUI nu va cesiona unei terte parti drepturile si obligatiile sale rezultate din prezentul contract fara acordul
scris al PRESTATORULUI.
Partile convin, de comun acord, sa pastreze confidentialitatea clauzelor prezentului contract iar, in cazul in care una din parti
face public contractul, partea vinovata va raspunde din punct de vedere material sau penal pentru aceasta.
Pentru toate problemele nereglementate in acest contract se aplica legile romane in vigoare.
Prezentul contract se semneaza in doua exemplare identice, cate unul pentru fiecare parte.
Anexa 1 face parte integranta din prezentul contract.
Prezentul Contract are 3 (trei) pagini, inclusiv Anexa 1, si s-a incheiat astazi, ______ in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.
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ANEXA 1 la contractul nr. _______ din data de ________
1. PRESTATORUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI numarul scurt ______ si un cont de operator pentru platforma de
tip SMS gateway iar acesul se face in baza userului si parolei atribuite.
2. Dupa autentificare BENEFICIARUL are acces la un panou operational cu urmatoarele functii:
a) Trimitere SMS
b) Rapoarte: - mesaje trimite/primite
-data ora/ trimitere, numar telefon destinatar, confirmare primire
3. Cost pachet:
a) BENEFICIARUL va achita ...... EURO+TVA/ SMS trimis in reteleleVodafone si Telekom Romania Mobile si
Orange.
b) In cazul in care se doreste exclusivitatea numarului scurt BENEFICIARUL va achita lunar o taxa de 150 de Euro+
TVA perceputa de catre cei trei operatori de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile)
c) In cazul in care se doreste personalizare identitate sender, BENFECIARUL va achita o suma de 313 Euro+ TVA care
se va plati o singura data la atribuirea etichetei.
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