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S.C.  CANCORP  S.R.L.
Nr. Înreg. Reg. Com. J14/595/1991
Cod fiscal: 556899
Cont: RO63 BTRL 0150 1202 A385 84XX
Banca: Transilvania – Tg. Secuiesc

RO – 527060 - Loc. Breţcu, Str.Principala, Nr.407, Jud.Covasna,  Mobil: 004.0722.997.960
E-mail: office@cancorp.ro Web: www.cancorp.ro

Nr Cod Abonat. _FTTH_001__
Data.   ___01.07.2015___

CONTRACT
Pentru furnizarea serviciului Internet FTTH “FiberLink”

I. PĂRŢI CONTRACTANTE:
FURNIZOR:
S.C. CANCORP S.R.L. înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J14/595/1991, cod unic de înregistrare nr. 556899, atribut fiscal fără,
capital social subscris şi vãrsat: 1.000 RON, cu sediul în Breţcu, str. Principala, nr. 407, cod poştal 527060, şi
ABONAT:
a) Persoana fizică:
Dl./Dna. ..XXXXXXXXXXXXXXXX.., domiciliată în BRETCU, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria....XX.. nr …XXXXXX., eliberat de pol
………. .. la data de 01.07.2015, cod numeric personal XXXXXXXXXXXXX, domiciliat in localitatea …………… str. ………….., nr.
…….., bl. ….., sc….., et. ……, ap. ……, Judeţ …………………, telefon …………………….,
b) Persoană juridică: .............................., cu sediul în ...... …………………........,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.. ………………..., atribut fiscal ........., cod unic de înregistrare ……………….., capital social
subscris şi vărsat ............................................, IBAN ..............................................................................., reprezentată prin …………..,
C.I./B.I. seria ........, nr. ............., eliberat de Pol. Tg. Secuiesc, la data de ……….……, CNP ………………………., tel.: ……….............,
fax ……..…………., e-mail……….…………..

Adresa la care se va trimite factura pentru acest serviciu: □ Acelaşi cu adresa abonat

□ Adresa alternativă: Localitatea……………..………..., Str …………….……......, Nr. ………, Bl. …., Sc. …., Et. …., Ap. ….,
Judeţ……………..... .

II. DATE PRIVIND SERVICIUL FURNIZAT – ABONAMENT LUNAR – TIPUL SERVICIULUI – FIBERLINK

FiberLink (Down/Up): □ 100Mbps/50Mbps □ 100Mbps/100Mbps □ 200Mbps/100Mbps □ Best-Effort □ Canal Garantat
Pret Abonament: □ 25 Ron □ 35 Ron □ 85 Ron □ + 0 Ron □ + _______ Ron

Adresa la care se va furniza serviciul: Localitatea...................., str. ……………., nr............., bl........, sc. ........., et........,
ap........, judeţ/sector………….....,

III. DURATA CONTRACTULUI

OP Perioada minimă contractată Despăgubiri pentru încetare prematură

□ Nedeterminat cu achiziţia integrală a echipamentului 0

□ 1 An cu utilizare în custodie a echipamentului 50% din valoarea totală a tuturor abonamentelor lunare rămase de plătit până la expirarea
Perioadei minime + returnarea echipamentelor în custodie

□ 2 Ani cu utilizare în custodie a echipamentului 50% din valoarea totală a tuturor abonamentelor lunare rămase de plătit până la expirarea
Perioadei minime + returnarea echipamentelor în custodie

IV. ECHIPAMENTUL TERMINAL SI LUCRĂRI

OP Denumire echipament instalat Tarif de listă cu
achiziţia integrală

Tarif promoţional
1 an de contract

Tarif promoţional
2 ani de contract

Tarif de
instalare/activare

Echipament în custodie
( DA / NU ) / Nr. Bucăţi Instalate

□ Modem FTTH - GPON ZTE F620 90 45 0

0
DA / 1

□ 0 DA / 1

□ TOTAL VALOARE ECHIPAMENT : 90 45 0 DA / 1

Tariful de instalare/activare cuprinde instalarea si configurarea echipamentului FTTH la locaţia abonatului, configurare calculator abonat, alocare adresă IP de
reţea. Toate preţurile sunt exprimate în moneda EURO. Preţurile nu conţin TVA 24%. Cursul de referinţă valabilă este curs BNR + 1% la data facturării.

ANEXA NR. 1 - ”Condiţii generale pentru furnizarea serviciului FiberLink-Net”;
ANEXA NR. 2 – ”Politica de utilizare a Serviciului Internet”;
ANEXA NR. 3 - ”Specificaţii tehnico-comerciale”.
ANEXA NR. 4 – ”Proces Verbal de Recepţie a serviciului FiberLink-Net”. Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă a prezentului contract.

Încheiat astăzi 01.07.2015, în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

SC CANCORP SRL ABONAT
Nume Finna József Nume XXXXXXXXXXXXXXXXX
Semnătura, Semnătura,

mailto:office@cancorp.ro
www.cancorp.ro
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CONTRACT - Anexa 1
Condiţii generale pentru furnizarea serviciului Internet „FiberLink-Net”

Articolul 1 - Obiectul contractului pentru furnizarea serviciului
1.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea către Abonat a serviciului
INTERNET, denumit în continuare „FiberLink-Net”.
Suportul aferent furnizarii unui Serviciu il reprezinta tehnologia FTTH-Gpon.
1.2. Serviciul este furnizat în conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 138/2002 privind
impunerea unor cerinţe minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii
electronice, încadrându-se potrivit acestei Decizii în clasa a 5-a de calitate a
serviciilor oferite prin intermediul reţelelor pe care se utilizează protocolul IP.
Articolul 2 - Durata şi data intrării în vigoare a contractului
2.1. Contractul va fi valabil pentru o perioadă de 1 an de la data activării acestuia. In
situatia in care se doreste ca valabilitatea Contractului sa fie mai mare/mai mica decat
cea anterior specificata, in Actul aditional ce se va incheia pentru furnizarea acestora se
vor face mentiuni in acest sens.
2.2. Contractul se prelungeşte automat pentru perioade succesive de cate un an in
cazul in care nici una dintre part nu solicită în scris încetarea lui cu cel puţin 30 de
zile înainte de expirarea termenului.
2.3. Dispoziţiile acestui Contract sunt aplicabile începând cu data activării
Serviciului. Conectarea initiala se realizeaza in termen de 15 zile de la solicitarea
verbala sau scrisa a abonatului.
2.4. Serviciul se consideră activat după executarea lucrărilor de instalare şi a unui
test de acces la Internet prin intermediul conexiunii ftth şi după semnarea Pocesului
Verbal de Recepţie a Serviciului de către Abonat (ANEXA 4).
Testul va fi executat în prezenţa Abonatului, de către personalul CANCORP care
instalează serviciul.
Articolul 3 - Tarife
3.1. Principalele tarife aferente furnizării Serviciului sunt următoarele:
- tariful de instalare;
- tariful de abonament lunar pentru furnizarea serviciului „FiberLink”
Cuantumul acestora este menţionat în „Tarifele CANCORP”, document
disponibil la sediul firmei.
3.2. Modificarea tarifelor se va face în funcţie de condiţiile pieţei şi se va aplica tuturor
contractelor, inclusiv celor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a noilor
tarife. La fiecare schimbare a tarifelor CANCORP va face cunoscute noile tarife, prin
afişare la adresa www.cancop.ro si va trimite prin notificare scrisa la fiecare abonat in
parte prin intermediul postei, cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de data intrării
în vigoare a acestora. Noile tarife se vor aplica de plin drept, nefiind necesară
incheierea unui act adiţional în acest sens.
3.3. În situaţia în care nu este de acord cu majorarea tarifelor, Abonatul va avea
dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract / de a solicita incetarea furnizarii
Serviciului catre anumite locatii pe baza unei notificări scrise transmise
CANCORP. Denunţarea contractului în acest caz nu va atrage obligarea Abonatului
la plata de daune-interese.
3.4 CANCORP va avea dreptul de a compensa sumele datorate catre Abonat in
baza acestui contract cu cele datorate de catre Abonat in baza aceluiasi contract
(incluzand eventualele daune interese sau discount-uri acordate acestuia).
Articolul 4 - Plata Serviciului
4.1. Facturarea Serviciului. Tarifele aferente serviciului vor fi evidenţiate în
factura emisă de către CANCORP in acest sens. Plata se va face în lei, la
cursul de schimb LEU/EURO comunicat de BNR şi valabil la data emiterii facturii.
Prima factură emisa dupa semnarea Contractului va fi emisă în termen de 10 zile
de la data activării Serviciului şi va cuprinde tariful de activare, abonamentul în
cotă fracţionară aferent lunii in care s-a activat serviciul, avand ca referinta data
activarii serviciului.
4.2. Condiţiile de plată a facturilor. Sumele facturate se plătesc până la termenul
scadent menţionat în factură. În cazul neachitării în termen a facturii, după
termenul scadent se aplică majorările prevăzute în Tarifele CANCORP în
vigoare la acea dată, până în a 60-a zi calendaristică inclusiv. Plata va fi
considerată efectuată la data creditării contului CANCORP.
4.3. Începând din a 16-a zi de neplată de la termenul scadent, CANCORP
suspendă furnizarea Serviciului, acesta putându-se restabili în maximum 24 ore de
la data achitării sumelor datorate.
4.4. În a 61-a zi de neplată de la termenul scadent, contractul se reziliază de către
CANCORP, care va înceta furnizarea Serviciului.
Articolul 5 - Informaţii şi reclamaţii vizând furnizarea Serviciului
5.1. Orice informaţii suplimentare privind furnizarea Serviciului se vor obţine la
numărul de telefon 0722997960. La acest număr pot fi adresate şi
reclamaţiile de orice natură vizând Serviciul.
5.2. În caz de reclamare a sumelor facturate, Abonatul va fi obligat la plata
integrala a acestora. În situaţia in care reclamaţia se va dovedi a fi justificată,
CANCORP va restitui sumele în plus încasate prin creditare, cu evidenţiere în
factura emisă în luna următoare.
Articolul 6 - Obligaţiile CANCORP
6.1. CANCORP este răspunzător de furnizarea Serviciului în cele mai bune
condiţii tehnice posibile, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei ANRC nr.
138/2002.
6.2. CANCORP se obligă să remedieze deranjamentele tehnice de funcţionare,
astfel încât să restabilească furnizarea serviciului „FiberLink-Net” în termen
de 24 de ore de la data înregistrării acestora la CANCORP. În caz de nerestabilire
a deranjamentului în termenul mai sus menţionat, CANCORP va restitui
abonatului tariful de abonament in cota fracţionară, corespunzătoare perioadei
efective de nefuncţionare.
Procedura de acordare a despăgubirilor este următoarea:

a) Abonatul notifică telefonic sau în scris deranjamentul technic.
b) Abonatul este luat în evidenţă în registrul de deranjamente.
c) Echipa technică CANCORP se deplasează la locaţia abonatului pentru a constata

şi remedia deranjamentul anunţat.
d) CANCORP restituie abonatului tariful de abonament în cota fracţionară prin

facturare ştorno în luna imediat următoare.
CANCORP nu va restitui abonamentul în următoarele situaţii: (a) furnizarea
Serviciului este întreruptă / suspendată altfel decât urmare a culpei CANCORP;
(b) deranjamentul a fost provocat de către Abonat; (c) deranjamentul se datorează
funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor urmare a culpei Abonatului;

6.3. CANCORP se obligă să expedieze factura cu cel puţin 10 zile înainte de
termenul scadent al plăţilor, dar nu răspunde de neprimirea acesteia de către
Abonat din motive independente de CANCORP. În situaţia în care Abonatul
nu a primit în timp util factura, indiferent de motiv, acesta are obligaţia să se
intereseze despre sumele de plată la 0722997960.
6.4. CANCORP va avea dreptul de a recupera de la Abonat sumele
neîncasate urmare a unei erori proprii.
6.5. CANCORP va restitui Abonatului sumele necuvenite încasate de la
acesta urmare a erorii CANCORP prin creditare, cu evidenţiere în factura
emisă în luna următoare celei în care eroarea a fost identificată.
Articolul 7 - Obligaţiile Abonatului
7.1 Abonatul va folosi Serviciul astfel încât prin propria conduită să nu perturbe
funcţionarea normală a acestuia.
7.2 Abonatul va achita contravaloarea prestaţiilor facturate până la termenul
scadent menţionat în factura Serviciului.
7.3 Abonatul se obligă: (a) să nu cedeze altei persoane numele de cont (adresa IP)
şi configuraţiile plăcii de reţea ce i-au fost alocate; (b) să nu permită utilizarea
acestor servicii de către o altă persoană; (c) să nu revândă serviciul.
7.4 Abonatul se obligă să respecte Politica de Utilizare a Serviciilor Internet
(Anexa 2 a Contractului).
7.5 Abonatul se obligă să notifice imediat CANCORP ca societatea sa a
devenit subiectul procedurii reorganizării judiciare si a falimentului.
7.6 Abonatul va avea dreptul de a transfera către un terţ, în tot sau parte, oricare
dintre drepturile şi obligaţiile sale rezultând din acest contract, cu acordul prealabil
scris al CANCORP.
Articolul 8 – Modificarea contractului
8.1. Exceptând situaţiile in care se prevede altfel in Contract, modificarea acestuia
se poate face numai prin act adiţional.
8.2 În situaţia în care Abonatul doreşte schimbarea locaţiei la care serviciul este
furnizat va notifica în acest sens CANCORP. În cazul în care CANCORP este de
acord cu solicitarea Abonatului, părţile vor încheia un Act adiţional la Contract ce
va cuprinde noua locaţie şi tariful aferent modificării locaţiei. Totodată, pe perioada
cuprinsă între dezinstalarea Serviciului de la locaţia Abonatului şi până la data la
care Serviciul este furnizat la noua locaţie Abonatul va fi obligat la plata
abonamentului.
8.3 În situaţia în care Abonatul doreşte furnizarea de noi Servicii va notifica în
acest sens CANCORP. În cazul în care CANCORP este de acord cu solicitarea
Abonatului, părţile vor încheia un Act adiţional la Contract de forma celui ce se
constituie ca Anexa 5 a Contractului.
Articolul 9 – Echipamentele necesare furnizării Serviciului.
9.1. Abonatul se obligă sa permită personalului CANCORP, legitimat în
prealabil, accesul în spaţiul constituit drept punct de prezenţă, în scopul instalării,
întreţinerii şi desfiinţării serviciilor, precum şi în vederea instalării, întreţinerii şi
verificării stării echipamentelor necesare utilizării acestora.
9.2. Abonatul se obligă să pună la dispoziţia personalului CANCORP,
legitimat în prealabil, spaţiul necesar pentru amplasarea echipamentelor şi
alimentarea cu energie electrică a acestora. Abonatul are obligaţia de a plăti
contravaloarea energiei electrice consumate de către echipamentele care asigură
funcţionarea Serviciului.
9.3. Abonatul se obligă să nu producă deteriorări echipamentelor puse la dispoziţie
de către CANCORP şi să le utilizeze numai pentru scopul pentru care au fost
proiectate. În cazul în care Abonatul nu respectă această obligaţie va plăti
contravaloarea reparaţiilor efectuate de către CANCORP, iar în cazul în care
acesta decide înlocuirea unuia sau mai multor echipamente, Abonatul va plăti
contravaloarea acestuia / acestora, la valoarea de înlocuire comunicată în scris de
către CANCORP.
9.4. Abonatul se obliga sa nu repare sau să modifice echipamentele, defectarea
acestora urmând să fie imediat comunicată CANCORP.
9.5. Echipamentele instalate pentru furnizarea serviciului catre Abonat sunt
intretinute si reparate de CANCORP dupa cum urmeaza:
Echipamentele cumpărate de la CANCORP aflate in perioada de garantie sunt
intretinute si reparate gratuit (perioada de garantie este specificata in certificatul de
garantie care este emisa in momentul instalarii echipamentelor); Dupa expirarea
termenului de garantie, pentru intretinere si reparare este perceputa o taxa care e
specificata in „Tarifele CANCORP”.
9.6. Pentru a beneficia de acest serviciu „FiberLink”, Abonatul trebuie să achiziţioneze
sau să inchirieze de la CANCORP sau de la orice furnizor, echipament de acces ftth
conform specificaţiilor technice GPON. În cazul achiziţionării/inchirierii
echipamentelor de la CANCORP tarifele echipamentelor sunt specificate în „Tarifele
CANCORP”.
Articolul 10 – Condiţii de încetare a contractului
10.1. Contractul poate înceta prin acordul părţilor.
10.2. (a) În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile sau le
îndeplineşte în mod necorespunzător, cealaltă parte este îndreptăţită să rezilieze
de plin drept Contractul, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, fie
pentru toate Serviciile furnizate in baza acestui Contract, fie numai pentru
Serviciul/Serviciile pentru care nu au fost respectate cele convenite de catre parti.
Rezilierea va opera pe baza unei notificări prealabile de 45 de zile calendaristice
adresate părţii în culpă. Contractul va înceta de plin drept în prima zi a lunii
următoare celei în care termenul de 45 de zile se împlineşte, dacă partea în culpă
nu a înlăturat situaţia ce a atras comunicarea notificării până la împlinirea lui. Ca
excepţie, rezilierea va opera de drept, fără a fi nevoie de îndeplinirea nici unei
formalităţi prealabile, în situaţia menţionată la art. 4.4. şi pe baza unei
notificări prealabile de 2 zile lucrătoare în situaţia în care Abonatul nu respectă
dispoziţiile art. 7.3, 7.4 şi 7.5 (b) În situaţia în care Contractul încetează (in tot sau
in parte) înainte de implinirea unui an de la data activarii Serviciului/Serviciilor
vizate de incetare, urmare a culpei Abonatul, acesta va fi obligat la plata de daune
interese reprezentând jumătate din valoarea ce ar fi trebuit achitată până la data la
care furnizarea Serviciului/Serviciilor ar fi încetat la termen. In cazul in care
Abonatul a beneficiat la data semnarii Contractului / semnarii actelor aditionale prin
care au fost adaugate noi Servicii, de o oferta promotionala, beneficiile astfel
obtinute vor fi returnate Romtelecom. (c) În cazul în care Abonatul doreşte
încetarea Contractului, in tot sau in parte, înainte de termen, altfel decât urmare a
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culpei CANCORP, Abonatul va notifica în acest sens CANCORP cu cel
puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte încetarea Contractului.
Contractul va înceta în prima zi a lunii următoare celei în care termenul de 30 de
zile se împlineşte. În această situaţie, Abonatul va fi obligat la plata de daunelor
interese mentionate la art. 10.2 lit. b) si la restituirea eventualeleor beneficii
mentionate de asemenea in cadrul aceluiasi articol. (d) Plata sumelor menţionate
la art. 10.2 lit. b) şi c) se va face în termen de 30 de zile de la data solicitării
CANCORP adresată Abonatului în acest sens. (f) Abonatul va avea dreptul de a
denuntaunilateral Contractul, cu privire la unul sau mai multe Servicii, fara a fi obligat
la plata de daune interese, cu conditia ca acesta/acestea sa fi fost furnizat (e) cel
putin 1 an. Denuntarea va opera pe baza unei notificări adresate CANCORP
prin scrisoare recomandată cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se
doreşte încetarea aplicabilitatii Contractului pentru respectivele Servicii, iar
incetarea va avea loc la data de 1 a lunii următoare celei în care termenul de 30
de zile se împlineşte. (g) Nici una din părţi nu este răspunzătoare faţă de cealaltă
parte pentru daune indirecte sau daune cum ar fi beneficiul nerealizat, pierderi de
profit sau de clienţi, afectarea reputaţiei sau pierderea unor oportunităţi de afaceri.
Articolul 11 – Documente şi notificări
11.1. La punerea in funcţiune a Serviciului ambele părţi vor semna Procesul
Verbal de Recepţie a Serviciului, atestând prin aceasta că Serviciul a fost instalat
şi funcţionează în parametrii conveniţi.
11.2 Un proces verbal de predare primire va fi încheiat şi la data la care
CANCORP pune la dispoziţia Abonatului echipamente necesare furnizării
serviciilor / preia echipamentele deja furnizate, proces verbal ce va cuprinde o
descriere a stării acestor echipamente, precum şi perioada pentru care acestea
sunt închiriate, după caz.
11.3. În situaţia în care Abonatul refuză în mod nejustificat semnarea unuia dintre
documentele mai sus menţionate (cu excepţia Procesului Verbal de predare
primire încheiat la data returnării echipamentelor CANCORP), CANCORP va fi
îndreptăţit să rezilieze contractul de plin drept, pe baza unei notificări communicate
Abonatului cu 2 zile lucrătoare înainte, notificare ce va cuprinde şi motivul rezilieri.
În situaţia în care Abonatul nu aduce la cunoştinţa , CANCORP în scris, până la
expirarea termenului de 2 zile lucrătoare mai sus menţionat, argumente întemeiate
(însoţite de dovezi) pentru care refuză semnarea unuia dintre documentele ce fac
obiectul acestui articol, contractul va înceta de plin drept iar Abonatul va fi obligat
la plata taxei de instalare + plata daunelor interese menţionate la art. 10.2 lit. b).
Taxa de instalare va fi achitată la termenul menţionat pe factura emisă în acest
sens de către CANCORP iar daunele interese în termen de 30 de zile de la
solicitarea CANCORP comunicată Abonatului în acest sens.
11.4. Exceptând situaţiile in care se prevede expres contrariul, orice notificare cu
privire la acest Contract se va face în scris, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau prin fax, la următoarele adrese:
SC CANCORP SRL
Str. Principala nr. 407, Loc. Breţcu, Cod Poştal: 527060, Tel:  0722.997.960

Abonat - adresa menţionată la datele de identificare a acestuia
12. Rezolvarea litigiilor
12.1. Părţile contractante înţeleg ca orice litigiu intervenit în derularea contractului
să fie rezolvat pe cale amiabilă.
12.2. Litigiile apărute ca urmare a nerespectării acestui contract ce nu pot fi
rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti
competente.
Articolul 13 – Forţa majoră
13.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai în
măsura şi pentru perioada în care îndeplinirea clauzelor contractuale este
împiedicată sau întârziată de situaţia de forţă majoră.
13.2. Prin caz de forţă majoră se înţeleg toate evenimentele şi / sau împrejurările
imprevizibile şi inevitabile, independente de voinţa părţii care o invocă, care includ,
dar nu se rezumă la războaie, revoluţii, incendii, inundaţii, cutremure, epidemii,
embargouri sau restricţii de carantină şi care, apărând după încheierea
contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, executarea acestuia.
13.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte prin
scrisoare recomandată în termen de 5 zile de la începerea evenimentelor sau
împrejurărilor considerate drept forţă majoră, comunicând totodată ulterior si
documente care sa se certifice realitatea faptelor.
13.4. În cazul în care evenimentul de forţă majoră durează mai mult de 3 luni,
oricare dintre părţi va avea dreptul de a denunţa unilateral contractul.
Articolul 14 - Prevederi finale
14.1. Faptul ca una dintre părţi nu insistă pentru îndeplinirea exacta şi întocmai a
prezentului contract sau nu îşi exercită oricare dintre opţiunile pe care le are în
baza prezentului contract, nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile
care îi revin în baza oricăreia din clauzele prezentului contract. Orice astfel de
renunţare va fi valabilă numai în situaţia în care va fi exprimată într-un document
scris semnat de către acea parte.
14.2 CANCORP are dreptul de a face publice orice informaţii vizând prezentul
Contract şi poate utiliza numele / denumirea Beneficiarului în materiale
publicitare, promoţionale sau altele asemenea, fără a fi nevoie de acordul
Beneficiarului.
14.3 Pentru perioada in care furnizarea serviciului este suspendata altfel decat urmare a
culpei CANCORP Abonatul va fi obligat la plata abonamentului. CANCORP nu va fi
responsabil pentru nefuncţionarea serviciului în situaţia în care aceasta se datorează
nefuncţionării conexiunii gpon ce constituie suportul pentru furnizarea acestuia, altfel
decât urmare a culpei CANCORP. Pentru perioada în care conexiunea gpon ce
constituie suportul furnizarii serviciului nu este funcţionala altfel decât urmare a culpei
CANCORP, Abonatul va fi obligat la plata integrală a Serviciului.
14.4 Abonatul declara:
- ca a inteles intru totul dispozitiile contractului si ale Anexelor sale;
- ca a luat cunostinta de modul de functionare a Serviciului.

CONTRACT - Anexa 2
Politica de utilizare a serviciilor de Internet

În continuare sunt prezentate condiţiile în care S.C. CANCORP S.R.L. (denumită în
continuare CANCORP) furnizează serviciile de acces la reţeaua „FiberLink”, denumite
în continuare generic „Serviciul”. Furnizarea acestui Serviciu este condiţionată de
acceptarea în întregime prevederilor acestei Politici.
I. Definiţii
1.1 În înţelesul acestei Politici, următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:
Abonatul – orice persoana către care Serviciul este furnizat;
Contract – contractul încheiat între CANCORP şi Abonat pentru furnizarea
Serviciului.
II. Conduita generala.
2.1 Abonatul nu are permisiunea de a utiliza Serviciul pentru a transmite, a copia, a
posta, a distribui, a reproduce, a utiliza, a încărca sau a prelucra in orice alt mod
materiale:
(a) ilegale, obscene, vulgare, calomniatoare, ameninţătoare, abuzive, materiale care
îndeamnă la ura rasiala, etnica sau sunt in orice alt mod defăimătoare;
(b) pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare, sub orice sistem juridic,
românesc sau străin;
(c) care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala al unui terţ, incluzând, dar
fără a se limita la, dreptul de autor, dreptul asupra unei mărci sau invenţii;
(d) care conţin viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere, sau programe care sunt create să
distrugă, întrerupă sau să limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente
hardware sau echipament de telecomunicaţii;
(e) care conţin oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau de orice alte materiale
promoţionale care conţin afirmaţii, pretenţii sau reprezentări false de natura să înşele sau
să inducă în eroare;
(f) care conţin informaţii despre modul de derulare a unor activităţi ilegale
2.2. Totodată, Abonatul nu are dreptul: a) de a expedia mesaje prin e-mail care au ca
intenţie să hărţuiască sau să deranjeze alţi utilizatori ai reţelei Internet; b) de a continua
să expedieze mesaje prin e-mail către un adresant care a indicat că nu doreşte să mai
primească asemenea mesaje; c) de a expedia sau primi mesaje prin e-mail intr-o
maniera care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet; d) de a
utiliza căsuţă de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor.
III. Responsabilitatea pentru conţinutul documentelor.
3.1 Pentru toate informaţiile, datele, software-ul, precum şi orice alte materiale
incluzând, dar fără a se limita la muzică, sunet, fotografii, grafice, materiale video,
mesaje, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise / accesate individual,
prin intermediul Serviciului persoana care a fost sursa unor astfel de materiale este
responsabilă. Ca urmare, Abonatul este în întregime responsabil pentru toate materialele
pe care le încarcă, pune la dispoziţie în mod public pe contul pus la dispoziţie de către
CANCORP. CANCORP nu îşi asuma nici o responsabilitate pentru conţinutul vreunui
material creat sau disponibil prin intermediul Serviciului şi nu deţine drepturi de
proprietate asupra conţinutului paginilor postate în spaţiul pus la dispoziţia Abonatului.
IV. Conexiunea la alte Reţele
4.1 Serviciul poate fi folosit de către Abonat pentru a afla diferite informaţii afişate de
către CANCORP pe web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din
lume, pentru a avea acces la motoare de căutare, servicii de abonament pe web, spaţii
de conversaţie ("chat areas"), buletine informative Usenet sau alte servicii a căror
utilizare este guvernată de reguli sau acorduri, iar Abonatul se angajează sa respecte

politicile de utilizare aplicabile în acele reţele sau pentru acele site-uri. Abonatul acceptă
starea de fapt ca CANCORP nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi
nu îşi asumă nici o obligaţie cu privire la conţinutul acestora sau cu privire la orice link
din acestea.
4.2 Orice includere de link-uri în site-urile administrate de către CANCORP este
făcută numai pentru ajutorul Abonatului si nu implică sprijinirea de către CANCORP
a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu
operatorii lor. Abonatul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile
exclusiv pe propriul risc.
4.3 CANCORP nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terţe surse
sunt acceptabile şi disponibile în orice zonă a României. Dacă Abonatul accesează alt
conţinut sau servicii de pe site-urile unor terţi, CANCORP nu este responsabil
pentru respectarea de către Abonat a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare
în acele ţări.
4.4 Abonatul care expediază mesaje către grupurile Usenet sunt răspunzători pentru
faptul ca au luat cunoştinţă de orice mesaj scris de tip charter sau FAQs care
reglementează utilizarea unor asemenea grupuri şi se supun acestor reglementări.
Indiferent de existenţa unor asemenea politici, Abonatul nu are permisiunea: (a) de a
expedia un acelaşi mesaj sau o serie de mesaje similare către unul sau mai multe
grupuri (expediind în mod excesiv înapoi mesajele sau expediind mesaje multiple către
unul sau mai multe grupuri, lucru care mai este cunoscut şi sub denumirea de "Usenet
Spam"), (b) de a întrerupe expedierea unor mesaje sau de a le înlocui cu mesaje care nu
au fost trimise iniţial de Abonat, dacă un asemenea Abonat nu a făcut acest lucru în
cursul îndeplinirii atribuţiilor sale ca moderator oficial al grupului, (c) de a expedia
mesaje care conţin în titlul de listing ("packet header") informaţii contrafăcute sau (d) de a
expedia mesaje excesive şi/sau care au ca intenţie să deranjeze sau să hărţuiască pe
ceilalţi utilizatori.
V. Securitatea sistemului şi a reţelei.
5.1 Abonatul nu are voie sa încalce sau să încerce să încalce securitatea reţelei şi a
Serviciilor CANCORP prin: (a) accesarea de date care nu sunt destinate Abonatului
sau pătrunderea într-un server sau cont la care respectivul Abonat nu are permisiunea
de acces; (b) încercarea de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a
unei reţele sau de a încălca securitatea acestuia / acesteia sau măsurile de autentificare
fără a fi autorizat in mod corespunzător; (c) încercarea de a interfera cu scopul de a
întrerupe sau a face inutilizabile Serviciul de către un alt Abonat, gazdă sau reţea
inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncărcare, "flooding", "mailbombing" sau
"crashing"; (d) contrafacerea oricărui "header" TCP/IP sau a oricărei părţi din informaţia
cuprinsă în acesta o dată cu expedierea prin e-mail sau către un grup Usenet. Pentru
protejarea reţelei, a resurselor furnizorului Internet, precum şi a celorlalţi clienţi, în cazul
unor atacuri de tip "Denial-of-Service" având ca ţintă adrese Internet alocate Abonatului,
CANCORP îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea efectelor
unor astfel de incidente. Măsurile pot include, dar nu se limitează la blocarea temporara a
adreselor sau a claselor de adrese supuse atacului.
5.2 CANCORP va depune toate eforturile pentru a păstra confidenţialitatea
informaţiilor privind Abonatul dezvăluite pe perioada utilizării Serviciului. Având însă în
vedere ca orice informaţie pe care o dezvăluie pe perioada utilizării Serviciului se poate să
nu fie în siguranţa pe durata transmiterii ei prin Internet precum şi faptul că terţe părţi au
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posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Abonatul când foloseşte
Serviciul, CANCORP nu garantează confidenţialitatea acestora şi nu este
responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Abonatul sau o altă persoană ca
rezultat al încălcării confidenţialităţii. CANCORP nu răspunde pentru informaţiile pe
care Abonatul le dezvăluie terţilor.
5.3 CANCORP nu monitorizează comunicaţiile Abonatului în scopul verificării
conformităţii cu prezenta Politică sau cu legislaţia în vigoare. Totuşi, atunci când
CANCORP are informaţii sigure cu privire la activităţi ale Abonatului contrare celor de
mai sus, poate lua orice masuri pe care le consideră necesare în vederea încetării acestor
activităţi, incluzând, dar fără a se limita la: eliminarea informaţiei, închiderea site-ului
web, blocarea accesului la Internet, rezilierea Contractului de furnizare servicii şi refuzul
ulterior de a încheia contracte cu Abonatul.
VI. Facilităţi şi echipamente
6.1 Abonatul va răspunde de asigurarea tuturor facilităţilor necesare în vederea utilizării
Serviciului. Echipamentele care aparţin Abonatului, necesare pentru folosirea şi
conectarea la Serviciu, trebuie sa fie conforme standardelor în vigoare din domeniu,
specificaţiilor echipamentelor şi specificaţiilor conţinute în descrierea serviciilor.
VII. Limitarea răspunderii
7.1 Abonatul declara in mod expres ca înţelege şi este de acord cu următoarele:
a) Utilizarea Serviciului se face pe propria răspundere. Serviciul este furnizat pe
principiul "aşa cum este" sau "aşa cum este disponibil". CANCORP nu va fi responsabil
pentru nici o pierdere suferită de către Abonat, directă sau indirectă, rezultată din sau
legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al Serviciului.
b) CANCORP nu oferă nici o garanţie că: Serviciul va împlini toate cerinţele Abonatului;
Serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; orice eroare de program
va fi corectată; Serviciul sau serverul care îl pune la dispoziţia Abonatului este lipsit de
viruşi sau alte componente care ar putea dăuna Abonatului.
c) Exceptând dispoziţiile contrare din Contract, CANCORP nu îşi asumă nici o
responsabilitate privind orice fel de pagubă de orice natură provocată de Abonat prin
intermediul sau cu ajutorul IP-ului static sau dinamic obţinut in momentul conectării.
CANCORP nu este responsabil de nici un fel de daune directe, indirecte, accidentale sau
pentru comunicaţii întrerupte, pierderi de date sau profituri cauzate de utilizarea
Serviciului. CANCORP nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube de orice natură
suferite de Abonat sau orice terţă parte, care rezultă în totalitate sau în parte din
exercitarea de către CANCORP a drepturilor sale în baza acestei Politici. CANCORP nu
va fi răspunzător, fără ca numerarea sa fie limitativă, pentru alterarea şi/sau securitatea
informaţiilor care tranzitează Internetul,
d) Abonatul este de acord să exonereze de răspundere şi să despăgubească CANCORP
atât cu privire la orice pretenţie ridicata de către un terţ, rezultată din Utilizarea
Serviciului sau a reţelei de comunicaţii a CANCORP şi a Internetului de către Abonat,
cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de alta
natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau
alte răspunderi, suferite in vreun fel sau provocate ca urmare a încălcării sau ignorării de
către Abonat a acestei Politici.
e) Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea Serviciului se află astfel la
discreţia şi poate fi folosit doar pe riscul propriu al Abonatului. Abonatul va fi singura
persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este
accesat Serviciulsau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea oricăror
materiale.O
f) Nici o informaţie, orală sau scrisă, obţinută de către Abonat de la CANCORP prin
intermediul Serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în prezenta
Politică.
VIII. Date cu caracter personal
8.1 O dată cu semnarea Contractului / în urma furnizării către Abonat a Serviciului,
CANCORP obţine / poate obţine diverse informaţii despre Abonat cum ar fi: numele si
prenumele, adresa, alte date cu caracter personal cuprinse în preambul Contractului,
numere de telefon, informaţii despre modul in care sunt folosite Serviciile. Toate aceste
informaţii vor fi denumite in cele ce urmează „Informaţia”.
8.2 Prelucrarea informaţiei. Informaţia va fi prelucrată de către CANCORP în
conformitate cu. prevederile Legilor nr. 506/2004 şi 677/2001, putând fi folosită în
scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor companiei, cum ar fi:
(a) procesarea comenzilor sau cererilor BENEFICIARULUI; (b) facturare; (c)
soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor BENEFICIARULUI; (d)
contactarea BENEFICIARULUI (inclusiv prin poştă, email, fax, mesaje text sau telefon)
în legătură cu oferte de produse şi servicii ale CANCORP (în afară de cazul în care
BENEFICIARUL adresează o cerere scrisă către CANCORP prin care se solicită
încetarea acestei acţiuni); (e) crearea unei baze de date cuprinzând datele cu caracter
personal ale abonaţilor rău platnici în vederea utilizării acesteia în comun cu alţi furnizori
de servicii de comunicaţii electronice, precum şi cu alte instituţii care, fie au ca obiect de
activitate gestionarea unor asemenea informaţii, fie pot intra în contact cu astfel de
persoane prin natura activităţii desfăşurate (precum băncile); (f) rezervarea / înregistrarea
de nume de domenii pe seama Beneficiarului.
8.3 Dezvăluirea Informaţiei. CANCORP are dreptul de a dezvălui Informaţia: (a)
persoanelor mentionate la art. 8.2. lit. e); (b) unor societăţi împuternicite pentru
recuperarea creanţelor CANCORP. Aceste societăţi vor putea dezvălui Informaţia
persoanelor menţionate la art. 8.2. lit. e) pentru a preveni prejudicierea acestora din urmă;
(c) Institutului Naţional pentru Cercetare - Dezvoltare în Informatică (ICI) - în scopul
menţionat la art. 8.2 lit.e);
8.4 Drepturile Abonatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
8.4.1. Abonatul are următoarele drepturi:
a) de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că
datele care îl privesc sunt prelucrate de către CANCORP;
b) de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa
particulară, că date cu caracter personal ce îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu
excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată,
prelucrarea nu va mai viza datele în cauză. c) de a se opune, în orice moment, în mod
gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de
marketing; d) de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma
prelucrării datelor sale;
e) de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideră ca
datele sale nu au fost prelucrate conform legii;
8.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la art. 8.4.1. lit.a), lit.b) si lit.c) Abonatul trebuie să
înainteze o cerere scrisă, datată şi semnată. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca
informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu
de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. CANCORP va comunica
masurile adoptate /informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

CONTRACT - Anexa 3
Specificaţii tehnico-comerciale
ClickNet Express 1024
„FiberLink”este un serviciu de acces de bandă largă la Internet prin technologia Gpon
(FTTH-fibră optică până la abonat). Se oferă acces de bandă largă la Internet la o viteză
maximă de 2488 Mbps download / 1244 Mbps upload, best effort sau canal garantat
prin technologia Gpon.
Politica specială de utilizare a serviciului „FiberLink” este FUP – Fair Usage Policy.
Clientul va obţine:
- Nume de utilizator pe bază de adresă IP (prestabilit) pentru acces Internet;
- Contul de Internet este accesibil 24ore/24ore 7 zile pe săptămână;
- Download și Upload NELIMITAT;
Serviciul este destinat abonaţilor persoane fizice şi juridice.
Instalarea serviciului este efectuată de reprezentanţii CANCORP şi include o
demonstraţie a funcţionării serviciului pe computerul din dotare.
Instalarea cuprinde:
- Localizarea si instalarea echipamentului și cablajelor FTTH;
- Instalarea şi configuararea modemului optic Gpon, alocarea adresei IP pe baza căruia
abonatul va accesa Inernetul, activarea Serviciului;
- Demonstrarea funcţionării serviciului pe computerul Abonatului.

Specificaţii tehnice Abonat FTTH-Gpon

- Tip-Modem: ZTE F620

- Modem SN: ZTE000001

- Locație FODB: BRETCU - A1

CONTRACT - Anexa 4
Proces Verbal de Recepţie al serviciului
„FiberLink”

Prin prezenta Anexa se certifică instalarea corectă şi buna funcţionare a
serviciului „FiberLink”.

Încheiat astăzi (data activării) 01.07.2015 în două exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare parte.

Semnătura Abonat ______________________________



S.C.  CANCORP  S.R.L.
Nr. Înreg. Reg. Com. J14/595/1991
Cod fiscal: 556899
Cont: RO63 BTRL 0150 1202 A385 84XX
Banca: Transilvania – Tg. Secuiesc

RO – 527060 - Loc. Breţcu, Str.Principala, Nr.407, Jud.Covasna,  Mobil: 004.0722.997.960
E-mail: office@cancorp.ro Web: www.cancorp.ro

PROCES VERBAL de PREDARE-PRIMIRE în CUSTODIE
ECHIPAMENT FTTH-GPON

Anexă la contractul FTTH_001/01.07.2015

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
PREDATOR:
S.C. CANCORP S.R.L. înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J14/595/1991, cod unic de înregistrare nr. 556899, atribut fiscal fără,
capital social subscris şi vãrsat: 1.000 RON, cu sediul în Breţcu, str. Principala, nr. 407, cod poştal 527060, şi
PRIMITOR:
a) Persoana fizică:
Dl./Dna. ..XXXXXXXXXXXXXXXXX.., domiciliată în ……….., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria.............. nr ………..., eliberat de pol
……….. .. la data de ……………., cod numeric personal ………………….., domiciliat in localitatea …………………. str. ………….., nr.
……….., bl. ….., sc….., et. ……, ap. ……, Judeţ ……………………, telefon …………………….,
b) Persoană juridică: ..................................................................., cu sediul în .........................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr......, atribut fiscal ...RO..., cod unic de înregistrare ......, capital social subscris şi vărsat
............................................, IBAN ..............................................................................., reprezentată prin ............., C.I./B.I. seria ........, nr.
............., eliberat de Pol. Tg. Secuiesc, la data de ………, CNP ………………………., tel.: …….............., fax ……..…………., e-
mail……….…………..

II. ECHIPAMENTUL PREDAT IN CUSTODIE PE PERIOADA CONTRACTUALA:

OP DENUMIRE ECHIPAMENT PREDAT Cantitatea
Instalata

Durata de custodie Valoare Observatii

□ Modem FTTH - GPON ZTE F620 1 Buc 2 ANI 90

□ Cablu drop FTTH cu sufa (0.2 euro/ml) 100 ml 2 ANI 20

□ Cutie FTTH interior + Pigtail 2m SC-PC 1 Buc 2 ANI 5

□ TOTAL VALOARE ECHIPAMENT INSTALAT: - - 115

Toate preţurile sunt exprimate în moneda EURO. Preţurile nu conţin TVA 24%. Cursul de referinţă valabilă este curs BNR + 1% la data facturării.
La încetarea contractului, abonatul este obligat să predea echipamentele în custodie cu toate accesoriile incluse în stare bună de funcționare, în caz contrar fiind
obligat să plătească contravaloarea echipamentelor deteriorate.

Încheiat astăzi 01.07.2015, în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

PREDATOR - SC CANCORP SRL PRIMITOR
Nume Finna József Nume XXXXXXXXXXXXXXX
Semnătura, Semnătura,

mailto:office@cancorp.ro
www.cancorp.ro
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