
Contract de furnizare Internet şi comunicaţii de date IP 
nr.  din data de 

Prezentul Contract se încheie între următoarele Părţi: 

Beneficiar Furnizor

Nume XNS Media SRL

Adresa
Sos Mihai Bravu, Nr. 62A, Subsol 1, Corp B, 

Indicativ S1:6, Incinta Spectrum Business 
Center, Sector 2, Bucurestişti

Număr de înmatriculare J40/1989/2006

Cod Unic de Inregistrare RO 18360614

Banca ING Bank – Ag. Dristor

Cont IBAN RO07 INGB 0000 9999 0346 4655

Reprezentant legal

1. Obiectul Contractului 
1.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie furnizarea, de către SC XNS Media SRL către Beneficiar, a serviciilor 
specificate la punctul 1.2 pe perioada specificată la punctul 2.1. Beneficiarul se obligă să exploateze aceste servicii în 
conformitate cu legile în vigoare si să plătească tarifele stabilite în prezentul Contract. 
1.2 XNS Media va furniza următoarele servicii: 

• Instalarea şi conectarea sistemului XNS Media la amplasamentele specificate în Anexa 1; 
• Acces Internet şi/sau comunicaţii de date conform Anexa 2 

2. Durata Contractului 
2.1 Durata Contractului este de 1 an, de la data semnării sale. 
2.2 Dacă nu a fost denunţat în condiţiile pct. 6.1, 6.2, 6.3, Contractul se va prelungi pe perioade succesive egale cu perioada 
iniţială (numite în continuare perioade extinse) 

3. Tarife şi modalităţi de plată 
3.1 Tarifele pentru serviciul ales de Beneficiar, sunt in valoare totală (TVA inclus). 
3.2 Tarifele pentru serviciile furnizate sunt stabilite in RON, conform Anexei 2. 
3.3 XNS Media va factura către Beneficiar, în prima (1) zi a lunii, în avans, abonamentul pentru luna în curs, precum şi 
contravaloarea serviciilor adiţionale pentru luna anterioară, dacă este cazul. XNS Media va factura către Beneficiar primul 
abonament, începând cu data încheierii procesului verbal de punere în funcţiune conform punctului 4.3. Prima factură poate 
cuprinde valoarea abonamentului pentru zilele rămase din luna în curs şi valoarea abonamentului pentru luna care urmează. 
Prima factură va fi emisă în 5 zile de la punerea în funcţiune a serviciului sau la începutul lunii imediat următoare punerii în 
funcţiune. 
3.4 Factura proformă va fi transmisă lunar Beneficiarului prin poştă sau prin e-mail la adresa specificată de Beneficiar la 
Anexa 1! Factura fiscală va fi eliberată la data confirmării plăţii facturii proforme de către Beneficiar. Dacă Beneficiarul 
pretinde că nu a primit factura, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor prestate de XNS Media, putând fi 
eliberată Beneficiarului, la cerere, o copie de pe factură. 
3.5 Beneficiarul va achita contravaloarea facturii proforme în termen de 10 (zece) zile. Data ultimei zile la care se poate 
face plata, fără a fi percepute penalizări, este a 10-a (zecea) zi de la data emiterii facturii. 
3.6 În cazul neefectuării plăţii la termen, XNS Media poate percepe o penalitate de 0,5% pe zi de întârziere până la data 
achitării integrale a sumei restante. În cazul întârzierii plăţii mai mult de 5 (cinci) zile de la data scadenţei de plată, XNS 
Media poate suspenda furnizarea serviciului către Beneficiar, în ziua a 16-a (şaisprezecea) de la data emiterii facturii, până 
când Beneficiarul îşi achită toate restanţele de plată. Pe perioada suspendării serviciului de către XNS Media ca urmare a 
neefectuării plăţii de către Beneficiar, Beneficiarul nu va fi exonerat de plata abonamentului lunar. 
3.7 XNS Media îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele stabilite în Anexa 2 printr-o notificare scrisă cu cel puţin 30 de zile 
înainte, potrivit articolului 9., în cazul în care se modifică: 

• Tarifele pentru accesul la Internet (conexiune Internet, transport conexiune Internet până în România şi în 



România) 
• Tarifele de energie electrică, tarifele pentru servicii şi preţurile pentru bunuri care au influenţă directă sau indirectă 

asupra serviciilor furnizate 
• Impozitele, taxele, accizele percepute de administraţia publică centrală sau administraţiile publice locale. 

4. Instalarea serviciului 
4.1 XNS Media se obligă să instaleze şi să activeze serviciul descris la punctul 1.2 conform datelor de instalare specificate 
în Anexa 1. 
4.2 Beneficiarul este responsabil: 

• Să desemneze şi să pregătească locaţiile pentru instalarea echipamentelor; 
• Să asigure accesul la corpuri de clădiri interne şi externe pentru amplasarea necesară a sistemului XNS Media, 

pentru personalul XNS Media implicat în instalarea şi activarea serviciului; 
• Să faciliteze obţinerea aprobărilor (dacă este cazul), pentru instalarea sistemului XNS Media 

4.3 Lucrările de instalare se consideră a fi încheiate şi serviciul a fi funcţional la data semnării Procesului Verbal de punere 
în funcţiune, Anexa 6. Respectivul proces verbal se va semna cu reprezentantul XNS Media. 

5. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
5.1 Prin utilizarea unei capacităţi suficiente, XNS Media va opera continuu reţeaua XNS Media şi conexiunile reţelei XNS 
Media la Internet. XNS Media garantează Beneficiarului îndeplinirea nevoilor sale de trafic, 365 de zile pe an, 24 de ore pe 
zi, cu excepţia inoperabilităţilor din cauze independente de XNS Media (de exemplu inoperabilitatea reţelelor terestre 
naţionale şi internaţionale care asigură accesul la reţeaua Internet), inoperabilitatea reţelei Electrica (furnizorul de energie 
electrică) sau orice alt terţ cu care XNS Media se află sub contract. Disponibilitatea serviciului de Acces Internet oferit de 
furnizor este de 90% si clasa de calitate a serviciului de Acces Internet confirm deciziei ANRC 138/2002 este clasa 3. 
5.2 XNS Media nu va restricţiona accesul Beneficiarului la nici o destinaţie aflată în Internet. XNS Media sau alţi furnizori 
pot restricţiona uneori accesul la anumite destinaţii din motive de securitate sau protecţie a reţelelor şi Beneficiarul înţelege 
că XNS Media nu este responsabil pentru asemenea acţiuni. 
5.3 Este responsabilitatea XNS Media să asigure întreţinerea în amplasament şi repararea echipamentelor XNS Media, 
proprietate a XNS Media şi aflate în operare în cadrul reţelei XNS Media. În cazul în care defecţiunea echipamentelor s-a 
produs din vina Beneficiarului sau a altei persoane pentru care XNS Media nu este răspunzător, contravaloarea acestora este 
suportată integral de către Beneficiar. 
5.4 XNS Media se obliga ca in cazul depasirii disponibilitatii de 90% sa plateasca despagubiri echivalente cu valoarea 
depasirii care se scad din factura lunii urmatoare. 
5.5 Beneficiarul nu va sechestra, demonta sau scoate din funcţiune orice echipament aparţinând XNS Media. La încetarea 
contractului Beneficiarul se obligă să returneze toate echipamentele aparţinând XNS Media, pe care le-a deţinut în custodie, 
în perfectă stare de funcţionare, în caz contrar obligându-se să plătească XNS Media valoarea de înlocuire a respectivelor 
echipamente. 
5.6 În cazul în care Beneficiarul doreşte să furnizeze către terţi servicii care fac obiectul prezentului Contract, Beneficiarul 
se obligă să ceară acordul scris al XNS Media înainte de începerea colaborării cu terţii. 
5.7 XNS Media va respecta confidenţialitatea datelor Beneficiarului transferate prin reţeaua XNS Media. XNS Media are 
dreptul să şteargă sau să oprească orice informaţie introdusă de Beneficiar în reţeaua XNS Media, care ar putea afecta buna 
funcţionare a acesteia sau ar putea conduce la întreruperea funcţionării reţelei XNS Media (de ex: viruşi informatici, 
broadcast, multicast). 
5.8 Beneficiarul se obligă să asigure securitatea reţelei, calculatoarelor şi altor componente ale reţelei sale. XNS Media nu 
îşi asumă responsabilitatea în cazul apariţiei oricăror probleme de securitate în reţeaua Beneficiarului, obligaţia de a-şi 
asigura securitatea reţelei aparţinând în exclusivitate Beneficiarului. 
5.9 Beneficiarul declară că este de acord să primească, din partea XNS Media, informaţii legate de serviciul primit de la 
XNS Media, alte servicii oferite de către XNS Media precum şi orice alte comunicări comerciale prin poştă electronică, 
poştă, fax, sau orice altă modalitate considerată potrivită de către Furnizor. 

6. Încetarea contractului 
6.1 Prin acordul de voinţă al părţilor, în termenul de valabilitate, fără plata de daune, dacă au fost achitate integral 
obligaţiile. 
6.2 Beneficiarul poate denunţa unilateral Contractul printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă către 
XNS Media cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele prezentului contract, în 
următoarele situaţii: 

• Dacă într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile, XNS Media nu-şi duce la bun sfârşit obligaţiile stipulate la punctul 5.3 
• Încetarea Contractului se va produce de la data la care Beneficiarul face dovada plăţii către XNS Media a tuturor 

sumelor restante 
• Disponibilitatea lunară a serviciului este mai mică decât 90% (nouăzeci la sută) 



• XNS Media este declarat în stare de faliment 

6.3 XNS Media poate rezilia prezentul Contract, fără a fi necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate 
prealabilă, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată şi/sau tribunalului arbitral, prin simpla notificare de reziliere 
dacă: 

• Beneficiarul nu plăteşte tarifele pentru serviciile furnizate şi penalităţile aferente (dacă este cazul) în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data limită de plată specificată la punctul 3.5 

• Beneficiarul încalcă obligaţiile prevăzute la punctele 5.5, 5.6, 5.7, sau orice altă obligaţie asumată prin prezentul 
contract şi/sau Anexele la acesta şi nu se conformează în termen de 2 (două) zile notificării transmise de XNS 
Media. 

• Beneficiarul conectează la sistemul XNS Media orice echipament de transmisii de date despre care XNS Media nu 
a fost informat ori nu şi-a dat acordul pentru conectarea acestui echipament sau alterează, modifică, repară 
echipamentul sau sistemul instalat, aparţinând XNS Media. 

• Beneficiarul prejudiciază securitatea reţelei sau încearcă în mod repetat (cu sau fără succes) obţinerea de informaţii 
ce nu au caracter public, indiferent dacă aceste informaţii se află în reţeaua XNS Media sau aparţin altor terţe 
persoane conectate cu reţeaua XNS Media. 

• Beneficiarul nu este de acord cu modificarea tarifelor, conform punctului 3.7. 
• Împotriva Beneficiarului sunt iniţiate proceduri de lichidare sau faliment, ori este acţionat în judecată pentru credite 

scadente şi nu îşi onorează obligaţiile scadente faţă de XNS Media. 

6.4 Prezentul Contract poate înceta la expirarea termenului dacă oricare dintre părţi o notifică pe cealaltă cu cel puţin 6 
(şase) săptămâni anterior datei de expirare a perioadei iniţiale sau perioadelor extinse, după caz. Încetarea Contractului va 
opera la expirarea perioadei iniţiale sau a perioadelor extinse. 
6.5 În cazul în care Contractul este reziliat conform paragrafului 6.3 sau 6.2 Beneficiarul va plăti sumele restante pe care le 
avea de plătit până la data rezilierii Contractului 

7. Confidenţialitatea 
7.1 Nici o parte nu poate dezvălui vre-o informaţie conţinută de acest Contract fără consimţământul prealabil exprimat în 
scris al celeilalte părţi. 
7.2 Nici o parte nu o poate opri pe cealaltă să furnizeze informaţii cerute în baza unor solicitări din partea autorităţilor 
oficiale sau prin proceduri legale. 
7.3 Beneficiarul nu poate dezvălui unor terţi nici o informaţie referitoare la acest Contract, chiar după rezilierea acestuia. 
7.4 Beneficiarul este de acord prin prezentul Contract ca XNS Media să folosească numele şi mărcile Beneficiarului pentru 
referinţe. 
7.5 XNS Media va păstra confidenţialitatea datelor Beneficiarului transferate prin sistemul XNS Media, în măsura 
posibilităţilor, va monitoriza în permanenţă reţeaua XNS Media şi va stopa orice încercare de acces neautorizat la datele 
Beneficiarului, în măsura în care este detectată de către XNS Media. 

8. Notificări 
8.1 Exceptând cazurile reglementate expres în alt mod, toate notificările şi comunicările vor fi făcute în scris şi trimise 
recomandat prin poştă la adresele: 

• PUNCT DE LUCRU XNS Media 

Adresa: Sos. Mihai Bravu nr 62A, CLADIREA SPECTRUM, ETAJ DEMISOL (-1), CAMERA 6, Sector 2, Bucureşti 
Tel: +40 765 449 127 , +40 766 685 348 , +40 21 252 09 43 - E-mail: office@xns.ro, ionutnastase@xns.ro 
Persoana de contact:  

• Beneficiar 

Adresa: , Bucuresti
Tel: 
Persoana de contact:

9. Amendamente la contract 
9.1 XNS Media îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezentului contract, informând, prin mijloace 
corespunzătoare, Beneficiarul cu 30 (treizeci) de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 
9.2 Dacă Beneficiarul nu este de acord cu modificarea contractului conform punctului 9.1 are posibilitatea de a denunţa 
unilateral contractul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării XNS Media, printr-o scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, trimisă către XNS Media cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreşte să-şi 
înceteze efectele prezentul contract, altfel modificările se consideră acceptate tacit. 

10. Forţă majoră 
Forţa majoră şi situaţiile asimilate acesteia exonerează de răspundere partea care o invocă şi dovedeşte în condiţiile legii. 



Sunt asimilate forţei majore situaţiile prevăzute la punctul 5.1, calamităţile naturale: furtuni, trăznete, incendii, inundaţii, 
cutremure precum şi alte evenimente extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru una din părţi. 

11. Limite de responsabilitate 
11.1 XNS Media nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau 
oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Beneficiarului sau ale terţilor care se află în raporturi juridice 
cu Beneficiarul, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului 
Contract, a reţelei XNS Media, reţelei metropolitane XNS Media sau a Internet-ului. 
11.2 XNS Media nu este în nici un fel răspunzător în cazul în care nu va înregistra întreruperile serviciului oferit 
Beneficiarului, datorită raportărilor care nu conţin toate informaţiile cerute de către XNS Media, după cum urmează: 

• Numele său complet; 
• Numele complet al beneficiarului; 
• Telefoane şi adresa de email de contact ale sale; 
• Adresa locaţiei la care a apărut defecţiunea; 
• Tipul şi descrierea completă a întreruperii, ora întreruperii; 
• Toate acţiunile luate înainte de raportarea erorii / defecţiunii; 
• Alte informaţii relevante observate. 

11.3 Răspunderea XNS Media poate fi angajată în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale anexelor sale 
pentru o sumă de cel mult valoarea abonamentului lunar. Orice alte despăgubiri, daune, dezdăunari sau altele asemenea sunt 
in mod expres excluse. 

12. Succesiunea legală 
Succesorii legali ai părţilor se subrogă în drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul Contract. Beneficiarul nu poate 
transfera pe cale convenţională drepturile şi obligaţiile din prezentul contract fără a avea acordul scris prealabil al XNS 
Media. Noul Beneficiar trebuie să remită un înscris prin care îşi va asuma în mod expres îndeplinirea obligaţiilor faţă de 
XNS Media. 

13. Legea aplicabilă 
Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest Contract vor fi guvernate de legislaţia română în vigoare 

14. Soluţionarea litigiilor 
Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului Contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă. Dacă o 
astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente. 

15. Dispoziţii finale 
15.1 Prezentul Contract a fost citit şi conţinutul său acceptat de părţile contractante care l-au semnat ca reflectând în 
întregime intenţiile lor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

15.2 Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Contract: 
Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 

Părţile declară că semnarea prezentului Contract şi îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza acestuia au fost autorizate în 
mod corespunzător prin toate acţiunile necesare şi că sunt pe deplin capabile să execute obligaţiile asumate prin prezentul 
Contract. Prezentul Contract s-a semnat la data indicată în titlul Contractului în 2 (două) exemplare, unul pentru XNS Media 
şi unul pentru Beneficiar. 

Pentru şi în numele Beneficiarului Pentru şi în numele XNS Media

Nume şi Prenume: Nume şi Prenume: 

Semnatura Semnatura



Anexa 1 
- Locaţiile de instalare a Sistemului XNS Media 
- Echipamente de comunicaţii instalate la Beneficiar 

Locaţia de instalare 

Adresa locaţiei Cod / nume locaţie Data limită instalare

, Bucuresti 

Echipamente cumpărate de Beneficiar de la XNS Media 

Descriere (producător, model) Serie Preţ unitar Nr. Buc. Valoare

- - - - -

- - - - -

Total: - - - -

Echipamente închiriate sau în custodie oferite de XNS Media Beneficiarului 

Descriere (producător, model) Serie Preţ unitar Nr. Buc. Valoare

- - - - -

- - - - -

Total: - - - -

Sumele sunt exprimate in RON si includ TVA. 



Anexa 2 
Tarife 

Tarife instalare 

Cod / nume locaţie la care este livrat serviciul Valoare *

Total:

Tarife lunare 

Descriere completă a serviciului (bandă alocată, alte 
condiţii)

Cod / nume locaţie la care este 
livrat serviciul

Valoare *

Acces Internet maxim 

Acces metropolitan maxim

Acces în reţeaua XNS Media maxim 

Total:

* Sumele sunt exprimate in RON şi includ TVA. 

Pentru şi în numele Beneficiarului Pentru şi în numele XNS Media

Nume şi Prenume: Nume şi Prenume: 

Semnatura Semnatura



Anexa 3 
Proces verbal de recepţie a serviciilor dedicate Internet/Comunicaţii de date IP şi acces la reţeaua XNS Media 

Beneficiar:

Numărul contractului:

Tipul serviciului: Acces Internet

Adresa IP alocată:

Subnet Mask:

Gateway

Primary DNS:

Secondary DNS:

Prin prezenta Anexă reprezentantul Beneficiarului şi reprezentantul XNS Media au căzut de acord, că serviciul descris mai 
sus a fost instalat, testat şi în prezent funcţionează şi este acceptat în bună regulă începând cu data: 

Pentru şi în numele Beneficiarului Pentru şi în numele XNS Media

Nume şi Prenume: Nume şi Prenume: 

Semnatura Semnatura


