S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L.
Sediul social in Bucuresti, sector 3, Intrarea Patinuarului nr. 18
J40/4403/2005 CUI: RO17329181
E-mail: office@ng-network.ro URL: www.ng-network.ro
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
NR. ……. din …../…../2012
Articolul I – Parțile Contractante
Informații despre Furnizor
S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L., cu sediul social în București, sector 3, Intrarea
Patinuarului nr.18, CUI RO 17329181, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerțului
J40/4403/2005, cod IBAN RO08 RNCB 0067 0008 8285 0001 deschis la BCR S.A. Sucursala Dr. Felix, reprezentată legal de PINȚEȘ VALENTIN și PINȚEȘ CLAUDIA,
denumită în continuare FURNIZOR
și
Informații despre client persoană fizică
Nume……………….. Prenume……………………..domiciliat în , Str…………………… ,
Nr….. , Bl….. , Sc…., Et….., Ap. ….., Sector…...................., C.I./Pașaport, Seria…
Nr........... , CNP……………………............. , Emis de …………….. la data de
………………Tel............................ E-mail……………………..
Sau
Informații despre client persoană juridică
S.C. …………………………………………S.R.L., Sediu social Str…………………… , Nr….. ,
Bl….. , Sc…., Et….., Ap. ….., Sector…...................., Cod Unic de Înregistrare ……..............
Nr.
la
Registrul
Comerțului
………………..
Banca…………………….Sucursala…………………..IBAN………………………………
reprezentată legal de Dl/D-na………………………………….
Denumit în continuare CLIENT.
Articolul II - Obiectul Contractului
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie instalarea rețelei "Ethernet" de comunicații de
date și acces la Internet de către S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L. , în condițiile
menționate în continuare la locația:
Adresă instalare: Str……………………….., Nr…., Bl…., Sc…., Et…..,
Ap……,
Sector…………
Articolul III – Modalități de Derulare a Contractului
3.1. Serviciile de comunicații de date și acces la Internet se realizează prin rețeaua locală.
ANACHROM CONSULT este singurul decident în problema traseului pe care vor fi
transferate pachetele de date provenite de la Client.
3.2. Conectarea fizică între locațiile Clientului și cele mai apropiate puncte de acces în
rețea intră în sarcina ANACHROM CONSULT conform specificațiilor tehnice cuprinse în
Anexa 1, în funcție de cererea explicită a Clientului și de posibilitățile tehnice ale
ANACHROM CONSULT.
3.3. Termenul de implementare al soluției de transport de date pentru locațiile menționate la
art. II pct. 2.1. este de 15 zile lucrătoare, în caz contrar contractul este nul.
3.4. Rata de transfer a datelor pentru locațiile indicate la art. II pct. 2.1. este consemnată în
fișa de acceptanță.
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3.5. Serviciul de comunicații de date va fi disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu
excepția eventualelor defecțiuni care vor fi tratate conform procedurii menționate la art. III
pct. 3.6.
3.6. În situația în care Clientul va reclama nefuncționarea soluției de comunicații de date,
ANACHROM CONSULT se angajează să remedieze erorile de funcționare în termen de
maxim 24 de ore de la înregistrarea reclamației, în funcție de locația Clientului și/sau de
natura defecțiunii. În caz de intervenții speciale - în condiții deosebite (noapte, zăpadă,
ninsori abundente, furtuni, blocaje ale căilor de acces și/sau trafic, temperaturi extreme)
termenul de intervenție este de 48 de ore de la înregistrarea reclamației.
În cazul refuzului administrației imobilului de a permite accesul ANACHROM CONSULT la
dispozitivele de comunicație, perioada de nefuncționalitate se poate prelungi pe un termen
nedeterminat.
3.7. Un deranjament constatat de Client va fi notificat către ANACHROM CONSULT numai
după diagnosticarea propriilor echipamente, la una din adresele de contact, în intervalul
orar Luni-Vineri 11:00-20:00, Sâmbătă 10:30-13:00, precizând simptomele:
Tel: 0720.234.301
(021) 569.85.16
E-mail: tehnic@ng-network.ro
Articolul IV - Valoarea Contractului. Facturare și Termeni de Plată
4.1. Valoarea prezentului contract este constituită din contravaloarea serviciilor de instalare
a sistemului la locația Clientului indicată la art. II pct. 2.1., contravaloarea lunară a
serviciilor de comunicații de date, precum și alte taxe aferente derulării prezentului contract.
Facturile aferente costurilor serviciilor specificate în prezentul contract se vor emite pe data
de 1 ale fiecărei luni, reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare de internet pentru
luna în curs.
Factura va fi achitată de către Client în maxim 28 de zile calendaristice de la data emiterii
acesteia de către ANACHROM CONSULT.
În cazul neefectuării plății la termen, Furnizorul va percepe o penalizare de 1% pe zi de
întârziere până la data achitării integrale a sumei restante. În cazul întârzierii plății mai mult
de 5 (cinci) zile de la data scadentă, Furnizorul poate suspenda furnizarea serviciului către
Client.
În cazul în care întarzierea plăților depășește 30 de zile, de la expirarea termenului de plată
a serviciilor, ANACHROM CONSULT își rezervă dreptul de a-l acționa în justiție pentru
recuperarea sumelor restante și a penalităților.
Înștiințările de plată vor fi trimise la adresa beneficiarului și/sau prin altă modalitate
acceptată de ambele părți (în format electronic).
4.2. Serviciul de comunicații de date
Valoarea lunară a serviciilor de comunicații de date și acces la Internet la viteza de
transport contractată este trecută în fișa de acceptanță.
În acest preț sunt incluse transferul pachetelor de date, operarea și întreținerea sistemului
de comunicații de date între locațiile Clientului descrise la art. II pct. 2.1.
Contravaloarea serviciilor de comunicații de date vor fi facturate de către ANACHROM
CONSULT începand cu data semnării de către Client a fișei de acceptanță - Anexa 2.
ANACHROM CONSULT poate să modifice tarifele stabilite în Anexa 2, printr-o notificare
scrisă în cazul în care se modifică:
- tarifele pentru serviciile de internet de la furnizori;
- tarifele de energie;
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- tarifele de bandă alocată;
- taxele percepute de administrație, etc.
Clientul are la dispoziție 30 zile pentru a formula un răspuns la notificarea ANACHROM
CONSULT, în caz contrar se consideră acceptarea condițiilor exprimate de către Client
prin acord tacit.
Alte servicii oferite de ANACHROM CONSULT pentru client, facturate în baza unui deviz
separat de abonamentul de internet:
- configurare echipamente rețea;
- suport software și hardware;
- furnizare de cablu și accesorii rețelistică;
- servicii de cablare structurată;
- devirusare, recuperare date;
-proiectarea și implementarea de rețele de tip Ethernet/Fastethernet/Gigaethernet, etc.
4.3. Taxa de mutare a unei locații
Solicitarea Clientului de mutare a unei locații poate atrage costuri de instalare a noii legături
de comunicații de date. Taxele de instalare, care se vor constitui ca taxe de mutare, se vor
stabili în urma unui studiu de fezabilitate elaborat de ANACHROM CONSULT.
Articolul V – Obligațiile Partilor
5.1. S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L. se obligă:
- să asigure instalarea sistemului de comunicații de date în termenul stabilit la art. III pct.
3.3.;
- să asigure serviciul de comunicații de date între locațiile clientului menționate în art. II pct.
2.1. și conform condițiilor menționate în art. III pct. 3.5.;
- să asigure funcționarea soluției de comunicații de date conform art. III pct. 3.5. si 3.6.;
- să asigure confidențialitatea datelor aparținând clientului în cadrul rețelei proprii de
comunicații;
- să respecte întocmai obligațiile rezultate din derularea prezentului contract;
- să acorde reduceri de nefuncționalitate conform Anexei nr.1 punctul 2.
5.2. Clientul se obligă:
- să asigure instalarea sistemului de comunicații de date în termenul stabilit la art. III pct.
3.3.. Neexecutarea de către client a acestei obligații exonorează ANACHROM CONSULT
de orice răspundere cu privire la executarea prezentului contract;
- să achite contravaloarea instalarii sistemului de comunicații în condițiile art. IV pct. 4.1.;
- să achite lunar contravaloarea serviciilor de comunicații de date conform art. IV pct. 4.2.;
- să-și instaleze un program antivirus și să-l țină la zi cu definițiile de viruși nou apărute, de
asemenea să țină la zi sistemul de operare cu ultimele revizii;
- să achite taxa de mutare conform art. IV pct. 4.3.;
- să semnaleze către ANACHROM CONSULT în cel mai scurt timp orice defecțiune
apărută;
- să respecte întocmai obligațiile rezultate din derularea prezentului contract;
- să asigure toate condițiile pentru realizarea soluției de comunicații de date în termenul
stabilit contractual pentru realizarea conectării fizice între locațiile clientului și cele mai
apropiate puncte de acces în rețea;
- să respecte legile în vigoare referitor la informațiile care circulă spre și dinspre Client în
rețeaua locală sau în Internet;
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- să instaleze doar sistemul de calcul (calculator PC) pentru care a fost încheiat prezentul
contract (un sistem);
- să nu cloneze adresa fizică a plăcii de rețea (MAC, alta decât cea declarată) și să permită
ANACHROM CONSULT autentificarea (Clientului), prin toate mijloacele legale de care
dispune ANACHROM CONSULT.
Articolul VI - Răspunderea contractuală
6.1. Clientul este singurul răspunzător pentru informațiile transmise prin rețeaua
ANACHROM CONSULT și Internet.
6.2. ANACHROM CONSULT este răspunzătoare pentru asigurarea serviciului de
comunicații de date exclusiv pentru soluția de comunicații de date furnizată Clientului în
condițiile menționate la art.IV.
6.3. ANACHROM CONSULT nu este răspunzătoare pentru alterarea informațiilor
transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date, și nici pentru
eventualele pierderi materiale, pecuniare suferite de Client.
6.4. În cazul neachitării la termen de către Client a contravalorii facturilor emise de
ANACHROM CONSULT, aceasta din urmă va fi îndreptățită să suspende executarea
contractului până la efectuarea plații de către Client, imediat, fără preaviz sau drept de
compensare pentru Client. În situația în care întârzierea este mai mare de 15 zile,
ANACHROM CONSULT în baza art. XI pct. 11.1 lit. b., va putea invoca rezilierea de drept
a contractului, fără a fi obligată la plata vreunei despăgubiri către Client. Clientul va fi
obligat la plata contravalorii facturilor scadente și neachitate de acesta și a penalităților
aferente.
6.5. Clientul este singur răspunzător de funcționarea, paza și siguranța cablurilor și
echipamentelor proprii, fiind obligat să asigure împământarea lor sau folosirea unor aparate
cu acest profil, ANACHROM CONSULT neavând nici o responsabilitate în acest sens.
Articolul VII – Forța majoră
7.1. Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat,
petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau parțile să-și
îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonorează de răspundere partea care o
invocă în condițiile legii (calamități, cutremure sau orice alte intemperii). Exonorarea de
răspundere operează numai pe durata existenței cazului de forță majoră.
Articolul VIII - Notificări
8.1. În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte
celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa menționată la
începutul prezentului contract prin poștă, email, curierat rapid, scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau telefon.
Articolul IX - Durata contractului și intrarea lui în vigoare
9.1 1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si are o
durata de 12 luni (numita in continuare perioada obligatorie).
9.2. Încetarea contractului pentru una din legăturile de comunicații menționate la art. II nu
atrage încetarea contractului în integritatea lui decât dacă intervine unul din cazurile
prevăzute la art. XI.
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9.3. Acest contract poate fi prelungit automat cu perioade similare de timp, daca nici una
din parti nu notifica o intentie contrara cu minim 30 zile inainte de expirarea perioadei de
valabilitate in curs.
Prezentul contract este incheiat pe o perioada de 12 luni obligatoriu, fara a putea fi reziliat
anticipat decat cu obligarea la plata sumei de 100 (o suta) lei (reprezentand Taxa de
instalare oferita gratuit la semnarea contractului) a Clientului ce doreste aceasta reziliere
anticipata, putandu-se prelungi automat fara a mai exista aceasta perioada de obligativitate
(ex. putandu-se rezilia conform dispozitiilor contractuale).
Articolul X – Confidențialitatea
10.1. Parțile vor pastra confidențialitatea și nu vor divulga către terțe persoane informațiile
confidențiale provenite de la oricare din ele în cursul derulării prezentului contract.
10.2. Parțile vor pastra confidențialitatea tuturor documentelor privind executarea
contractului, indiferent de natura acestora și indiferent de suportul documentelor.
10.3. Nici o parte nu o poate opri pe cealaltă să furnizeze informații cerute în baza unor
solicitări din partea autorităților oficiale sau prin proceduri legale.
Articolul XI – Condițiile de încetare a contractului
11.1 Prezentul contract poate înceta:
a)Prin denunțare unilaterală din partea ANACHROM CONSULT dacă față de Client se
declanșează procedura de lichidare sau acesta este declarat în stare de incapacitate de
plați ori în faliment, sau dacă acesta are un comportament ce lezează interesele
ANACHROM CONSULT, după o prealabilă avertizare;
b)Prin reziliere de drept, cu preaviz de 30 de zile înainte de data încetării contractului și fără
a fi necesară intervenția instanței, invocată de una din parți în cazul în care cealaltă parte
nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale;
c)Prin acordul scris al parților;
d)Prin ajungerea la termen, dacă parțile nu convin asupra prelungirii contractului;
e)Rezilierea contractului intră în vigoare și dacă Clientul cesionează sau revinde serviciile
furnizate fără acordul ANACHROM CONSULT;
f)Dacă se constată ulterior că actele prezentate în vederea încheierii contractului au fost
false;
g)În orice alte cazuri prevăzute în mod expres în prezentul contract;
h)Pentru nerespectarea politicii de utilizare a serviciilor furnizate de ANACHROM
CONSULT în Anexa 1;
11.2. Indiferent de modalitatea de încetare a contractului, încetarea nu va afecta obligațiile
scadente dintre parți.
Articolul XII - Modificarea contractului
12.1. Parțile sunt de acord că orice modificare sau completare a prevederilor acestui
contract se va realiza în scris prin act adițional, semnat de reprezentanții autorizați ai
ambelor parți.
12.2. Modificările contractului constituie părți integrante ale acestuia și intră în vigoare la
data semnării lor de ambele parți.
Art. XIII – SUSPENDAREA SERVICIULUI
13.1. ANACHROM CONSULT va avea dreptul să suspende imediat furnizarea unei parți
sau a totalității serviciului dacă:
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13.1.1 și în măsura în care ANACHROM CONSULT este solicitat să facă acest lucru de
către o autoritate guvernamentală sau de reglementare, pentru a respecta o schimbare în
condițiile statutare sau de reglementare (sau punere în vigoare a acestora) sau se cere să
facă acest lucru ca urmare a unei decizii a unei instanțe;
13.1.2 Clientul nu platește orice sumă restantă datorată ANACHROM CONSULT în
perioada stabilită;
13.1.3 Clientul cauzează defecțiuni serviciului sau dispozitivelor furnizate de ANACHROM
CONSULT, prin încălcarea prevederilor Contractului, iar Clientul nu rambursează costurile
implicate de remedierea defecțiunilor la data limită comunicată în scris de către
ANACHROM CONSULT;
13.2. În cazul în care Clientul dorește suspendarea temporară a serviciului va anunța acest
lucru în scris cu cel puțin 5 zile înainte, termenul de suspendare temporară a serviciului
neputând fi mai mare de 3 luni într-un an calendaristic. Orice pretenții ulterioare privind
scutirea de plată nu vor fi luate în considerare.
Articolul XIV – Soluționarea disputelor
14.1 Contractul, precum și orice alte documente la care se face referire în Contract și care
sunt efectuate în baza Contractului vor fi guvernate de, și interpretate în conformitate cu
legea română.
14.2 În cazul oricărei și tuturor disputelor / diferendelor apărute din sau în legătură cu
încheierea, executarea, încălcarea, încetarea acestui Contract sau nevalabilitatea acestuia,
se va încerca mai întâi soluționarea pe cale amiabilă între Parți, în 7 (șapte) zile
calendaristice calculate de la data apariției unei astfel de dispute sau diferend notificate
celeilalte Părți.
14.3 Daca Părțile nu ajung la un acord, disputa sau diferendul va fi supus spre competenta
soluționare arbitrajului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de
Comerț și Industrie a României în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acestei
Curți, hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.
14.4 Locul arbitrajului va fi București, iar limba în care se vor desfășura procedurile arbitrale
va fi limba română.
14.5 Prin excepție de la prevederile Art. 11.1 la 11.2 de mai sus, Părțile convin ca, în toate
și orice dispute / litigii privind obligații de plată se va aplica Ordonanța Guvernului nr. 5 /
2001 privind procedura somației de plată.
Articolul XV – Dispoziții finale
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:
Anexa 1 – Specificații tehnice;
Anexa 2 – Fișa de acceptanță;
Încheiat astăzi ……/….. /2012 , în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L.
prin reprezentant legal
Pințeș Valentin / Pințeș Claudia
Semnătura _____________________

NUME
……………………………………
Semnătura _____________________
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ANEXA NR. 1 – Specificații tehnice
1. S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L. va asigura transferul pachetelor de date proprii
Clientului spre/dinspre Internet și rețeaua locală, 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365
de zile pe an, la capacitatea de 97% pentru accesul la rețeaua Internet și la rețeaua locală.
Calculele de disponibilitate și indisponibilitate se efectuează în ore și fracțiuni de ore, dar nu
va include indisponibilitatea rezultată din:
a)Lucrări de întreținere anunțate în avans;
b)Utilizarea necorespunzătoare de aplicații și echipamente ale Clientului;
c)Activități sau omisiuni ale Clientului, folosirea improprie a serviciului de către Client sau
motive mai presus de controlul ANACHROM CONSULT (ex. Indisponibilitatea providerului
de internet).
Nu se consideră lipsă de serviciu întreruperile programate și notificate în avans de către
ANACHROM CONSULT.
Nu se consideră lipsă de serviciu nici întreruperile accidentale sau de întreținere a rețelei cu
durată mai mică sau egală de 10 (zece) minute.
2. Reducerile de nefuncționalitate sunt acordate de ANACHROM CONSULT Clientului,
pentru nerespectarea disponibilității garantate la pct. 1 și se calculează în ore de
nefuncționalitate astfel: din disponibilitatea garantată (calculată ca procent la numărul total
de ore din luna respectivă) se scade disponibilitatea realizată în luna respectivă (calculată
ca diferență dintre numărul total de ore și perioada de indisponibilitate), numărul de ore
rezultat va fi numărul de ore la care se acordă reduceri de nefuncționalitate. Pentru fiecare
ora de nefuncționalitate astfel calculată, ANACHROM CONSULT va acorda o reducere
egală cu valoarea abonamentului lunar, pe luna calendaristică următoare, împărțit la
numărul de ore din luna pentru care se face calculul. Reducerile de nefuncționalitate sunt
acordate numai dacă disponibilitatea realizată are o valoare mai mică decât disponibilitatea
garantată.
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POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR
S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L.
ANACHROM CONSULT nu tolerează nici un abuz direct sau indirect în folosirea rețelei
sale de către Client.
ANACHROM CONSULT definește ca abuz sau folosire ilegală a rețelei:
1) Orice activitate ce are ca scop obținerea de informații/resurse ce nu au caracter public.
Aceste tipuri de activități includ, fără a se limita la acestea: exploatarea breșelor de
securitate pe alte calculatoare conectate la internet sau la rețeaua locală, căutarea
(scanarea) dupa breșe de securitate a unor calculatoare conectate la internet sau la
rețeaua locală, folosirea de servicii de tip proxy fără acordul proprietarului acestor servicii,
activități de tip phishing, spamming.
2) Transmiterea, distribuirea și stocarea de materiale ce violează legile în vigoare, sunt
protejate prin copyright, marcă de comerț, de fabrică, de serviciu, sau de orice alt drept de
proprietate intelectuală fără autorizațiile necesare, fără a se limita doar la acestea.
3) Transmiterea, distribuirea și stocarea de materiale obscene, discriminatorii, rasiste sau
care violează legile de control al exportului în vigoare.
4) Configurarea de servere tip proxy și folosirea lor pentru a oferi servicii de internet unor
terțe părți fără acordul ANACHROM CONSULT.
5) Folosirea unui limbaj obscen, trivial și neadecvat unui mediu civilizat.
Clienții ANACHROM CONSULT înteleg că sunt singurii răspunzători pentru informațiile pe
care le obțin și le propagă, de pe și pe internet sau rețeaua locală. ANACHROM CONSULT
nu poate avea control asupra informației care circulă prin rețeaua locală.
Clienții care folosesc legătura la rețeaua locală și internet pentru activități ce încalcă
prevederile acestei "Politici de utilizare a serviciilor ANACHROM CONSULT" li se poate
suspenda serviciul pe o perioadă nedeterminată.
ANACHROM CONSULT poate bloca traficul care se face pe un anumit port sau tot traficul
TCP/IP, dacă beneficiarul folosește aplicații care fac "flood" folosind portul respectiv, sau
acel port este susceptibil de a favoriza transmiterea de viruși sau orice alt tip de trafic care
ar putea afecta rețeaua ANACHROM CONSULT.
ANACHROM CONSULT nu este răspunzătoare în nici un fel pentru pierderile directe sau
indirecte a unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate ale
Beneficiarului sau ale terțelor părți care se află în raporturi juridice cu Beneficiarul, ca
urmare a funcționării necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L.
prin reprezentant legal
Pințeș Valentin / Pințeș Claudia

NUME
……………………………………
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Semnătura _____________________

ANEXA NR. 2 – Fișa de acceptanță
Încheiat astăzi: ....../ ........ / 2012
Între S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L.,
reprezentată prin Pințeș Valentin / Pințeș Claudia în calitate de Furnizor,
și
.................................................... în calitate de Client, cu privire la recepția serviciului în
locația Beneficiarului,
Adresă instalare: Str……………………….., Nr……., Bl…., Sc…., Et…..,
Sector…………

Ap……,

Adresa de IP este unic alocată de către Furnizor și toată răspunderea legală este
transferată asupra Beneficiarului.
Adresa de IP alocata acestui contract este .............................................................................
Abonament

Acces internet

Extern
Download

Upload

……….Mbps

…………Mbps

Metropolitan
Canal negarantat
alocare dinamică
maxim
100 Mbps
…………..lei

Valoare cu T.V.A.

Taxa de instalare gratuită.
Reprezentantul legal al Clientului acceptă serviciul instalat și confirmă configurația,
funcționarea și completitudinea acestuia începând cu data prezentului contract.
Proces verbal de predare-primire echipament, anexat: ..........DA ..........NU
S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L.
prin reprezentant legal
Pințeș Valentin / Pințeș Claudia
Semnătura _____________________

NUME
……………………………………
Semnătura _____________________
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