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CONDIȚII CONTRACTUALE DE FURNIZARE SPECTRO:O 

 

1. ÎNȚELESUL UNOR TERMENI ȘI/SAU EXPRESII DIN CONTRACT 

Termenii și/sau expresiile scrise cu majusculă în cuprinsul acestor Condiții Contractuale de Furnizare (mai jos „CCFS”), 

vor avea următoarea semnificație: 

Client - parte semnatară a Contractului, ale cărei date de identificare sunt menționate in partea introductiva a 

Contractului si care va beneficia de serviciile SPECTRO:O in condițiile îndeplinirii propriilor obligații contractuale; 

Contract - reprezintă Contractul de Furnizare Servicii si Produse IT&C, împreună cu toate anexele si actele sale 

adiționale, inclusiv prezentele CCFS;  

Data de Facturare - data alocată emiterii facturii de către Furnizor și care, în lipsa oricăror prevederi contrare din 

cuprinsul Contractului, va fi data de 05 ale lunii (sau prima zi lucrătoare care urmează acestei date), dată la care 

Furnizorul va emite factura aferentă Serviciilor; Data de Facturare pentru Produse va fi diferită, în lipsă de stipulație 

expresă contrară scrisă, acestea urmând a se factura sub formă de factura proforma (50% din valoarea Produselor) 

mai înainte de semnarea Contractului și sub formă de factură fiscală (cu stornare valoare proforma) îndată după 

semnarea Contractului; 

Furnizor - SPECTRO:O SOFTWARE S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 2A, camera 1, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J 32/1301/2017 cod fiscal RO 38102059;  

Oferta Furnizorului - comunicarea scrisă a SPECTRO:O care include și detaliază Serviciul SPECTRO:O DMS și Produsele 

SPECTRO:O Player pe care Furnizorul le poate pune la dispoziția Clientului;    

Perioada Minimă Contractuală - reprezintă o durata de referință în care Furnizorul va executa prestațiile la care s-a 

obligat prin Contract iar Clientul va achita Prețul Contractului;  

Prețul Contractului - reprezintă valoarea cumulată a prețului Produselor și Serviciilor ofertate de SPECTRO:O si care 

urmează a fi achitata diferențiat de către Client, in condițiile Contractului;   

Produs SPECTRO:O PLAYER („Produsul”) - dispozitiv electronic pentru redare continuă sau aleatorie a unui conținut 

audio-video, care se conectează la anumite terminale de redare (eg, monitor video);   

Serviciu SPECTRO:O DMS („Serviciul”) - Digital Media Signage / DMS reprezintă o aplicație informatică pentru 

platforma de management de conținut video și audio al echipamentelor conectate la platformă, furnizată de 

SPECTRO:O sub formă de SaaS (Software as a Service); 

Termenul de Garanție - Produsele furnizate de SPECTRO:O beneficiază de garanție comerciala de 12 luni de la data 

livrării sau de la data instalării (daca instalarea se face de către SPECTRO:O); 
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Termen de Plată - pentru factura aferentă Serviciilor, va fi de 15 de zile calendaristice din ziua emiterii și comunicării 

facturii (transmisă prin e-mail), iar pentru factura aferentă Produselor va fi de 5 zile de la comunicarea facturii 

proforma/fiscale (transmisă prin e-mail).    

 

2. INTERPRETARE 

2.1. În interpretarea Contractului, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, respectiv 

referirea la genul masculin va include si referirea la genul feminin. 

2.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile se consideră a fi o referire la zile calendaristice, dacă nu se 

specifică expres, în mod diferit. 

 

3. PRIORITATEA DOCUMENTELOR  

3.1. Documentele care formează Contractul trebuie interpretate unele prin altele, dându-li-se înțelesul care rezultă 

din actul întreg și în sensul în care pot produce efecte, în acord cu înțelegerea părților. În cazul existenței oricăror 

discrepanțe, ambiguități sau neconcordanțe între oricare dintre documentele contractuale, acestea vor avea 

prioritate în următoarea ordine: 

a) oferta SPECTRO:O acceptată de Client;  

b) acte adiționale la Contract; 

c) clauzele din Contractul de Furnizare Servicii si Produse IT&C și Anexele acestuia (unde este cazul); 

d) prezentele CCFS.  

3.2. În cazul în care Clientul constată vreo discrepanță, ambiguitate sau neconcordanță în sau între oricare dintre 

documentele care formează Contractul, acesta va notifica imediat Furnizorul în scris, oferind detalii despre această 

discrepanță, ambiguitate sau inconsecvență și va conveni cu SPECTRO:O orice modificare apta sa producă rezultatul 

avut in vedere de Părți la încheierea Contractului. 

 

4. INTERDEPENDENȚA PRESTAȚIILOR 

Pentru claritate, neplata oricărei Părți a Prețului Contractului îndreptățește Furnizorul să amâne executarea oricărei 

obligații asumate în temeiul acestui Contract până la data la care întregul sold debitor (principal și penalități 

contractuale) va fi achitat de către Client sau de către o terță parte în numele Clientului, sau dacă Furnizorului i se vor 

pune la dispoziție garanții considerate îndestulătoare de către Client (în aprecierea discreționară a Furnizorului) care 

să acopere atât întreg soldul debitor dar și obligațiile care vor deveni scadente în următoarea perioadă de referință a 

Contractului (eg, lună, trimestru, etc.) pentru care Clientul cere continuarea acestuia.  
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5. OBIECTUL CONTRACTULUI   

În condițiile Contractului, Furnizorul va produce și va pune la dispoziția Clientului Produsele SPECTRO:O Player, și/sau 

va furniza Serviciile SPECTRO:O DMS, iar Clientul se obligă să facă plătească pentru Produsele și Serviciile oferite de 

Furnizor.   

 

6. DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este încheiat pentru Perioadă Minimă Contractuală 

stabilită împreună cu Clientul și indicată în partea tabelară a Contractului. Astfel, Durata Contractului poate fi de 12, 

24 sau 36 de luni, cu posibilitatea recunoscută Clientului de a denunța Contractul, cu preaviz scris și cu respectarea 

unor termene. Pentru claritate, preavizul de denunțare a Contractului transmis de Client, va putea produce efecte 

astfel:  

a) în cazul Contractului încheiat pentru 12 luni, preavizul scris de denunțare va fi transmis de către Client Furnizorului 

cu 90 de zile înainte de data dorită pentru încetarea Contractului;  

b) în cazul Contractului încheiat pentru 24 de luni, preavizul scris de denunțare va fi transmis de către Client 

Furnizorului cu 90 de zile înainte de data dorită pentru încetarea Contractului în primul an contractual și cu 60 de zile 

înainte de data dorită pentru încetarea Contractului în al doilea an contractual; 

c) în cazul Contractului încheiat pentru 36 de luni, preavizul scris de denunțare va fi transmis de către Client 

Furnizorului cu 90 de zile înainte de data dorită pentru încetarea Contractului în primul an contractual, cu 60 de zile 

înainte de data dorită pentru încetarea Contractului în al doilea an contractual, și cu 30 de zile înainte de data dorită 

pentru încetarea Contractului în al treilea an contractual; 

6.2. Furnizorul are la rândul său dreptul de a denunța Contractul, cu notificare prealabilă scrisă de 30 de zile. 

6.3.  În cazul în care niciuna dintre Părți nu o notifică pe cealaltă în prealabil, cu cel puțin 30 de zile, despre intenția sa 

de a înceta Contractul la data expirării Perioadei Minime Contractuale, sau la data expirării unei perioade pentru care 

s-a prelungit Contractul, acesta se prelungește tacit pentru o perioada nedeterminata. În cazul oricărei prelungiri a 

Contractului, termenul de preaviz la denunțare din partea Clientului va urma regula stabilită în clauza 6.1 de mai sus, 

respectiv preavizul va fi de 60 de zile în al doilea an contractual, sau de 30 de zile începând cu al treilea an contractual.  

 

7. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

7.1 Pentru Produsele si/sau Serviciile SPECTRO:O, Clientul se obligă să plătească Furnizorului Prețul Contractului, in 

condițiile mai jos enunțate, in lipsa de stipulație expresa contrara scrisa si semnata de reprezentanții legali ai Părților.  
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7.2 Serviciile SPECTRO:O se vor factura in data de 05 ale lunii (sau in prima zi lucratoare care urmeaza acestei date) 

(Data de Facturare) pentru luna curenta, iar Produsele SPECTRO:O se vor factura in modalitatea urmatoare: i) avans 

50% din valoarea cumulata a Produselor si serviciilor asociate livrarii Produselor - in baza unei facturi proforma 

transmisa de SPECTRO:O in urma acceptarii de catre Client a ofertei primite de la SPECTRO:O, si ii) diferenta de 50% 

mai inainte de livrarea Produselor, in temeiul facturii fiscale (cu stornare avans) emisa la data incheierii Contractului. 

Incasarea contravalorii facturii fiscale astfel emisa va fi o conditie precedenta esentiala (cu efect rezolutoriu) pentru 

executarea oricaror obligatii asumate de SPECTRO:O in cadrul Contractului.   

7.3 Termenul de plata pentru plata facturilor aferente Serviciilor SPECTRO:O este de 15 de zile calendaristice de la 

Data de Facturare. Factura emisa de SPECTRO:O la Data de Facturare va fi comunicata in aceeasi zi, prin mijloace 

electronice (e-mail) catre Client. In cazul in care Clientul solicita in scris si transmiterea facturii SPECTRO:O pe suport 

de hartie, Clientul isi asuma costurile expedierii acesteia, prin serviciu de curierat ales de SPECTRO:O sau prin curier 

contractat de catre Client. Pentru claritate, Termenul de Plata se calculeaza de la Data de Facturare, indiferent de 

transmiterea sau nu a facturii pe suport de hartie.     

7.4 Factura lunara va fi emisa in moneda RON, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru 

data emiterii facturii.  

7.5 Pretul Contractului include contravaloarea Produselor si Serviciilor SPECTRO:O, si exclude orice alte taxe 

(incluzand, fara limitare, taxa pe valoarea adaugata). Orice alte includeri si/sau excluderi vor fi indicate in oferta 

SPECTRO:O, comunicata Clientului mai inainte de incheierea Contractului.  

7.6 In termen de cinci zile calendaristice de la primirea oricarei facturi emise de SPECTRO:O, Clientul poate contesta 

suma inscrisa in factura, reperele facturate, calculul sumelor sau alte aspecte legate de temeinicia si acuratetea 

documentului de plata. Contestatia Clientului nu suspenda termenul de plata. In termen de doua zile lucratoare de la 

primirea contestatiei din partea Clientului, SPECTRO:O se obliga sa formuleze un raspuns scris, indicand rezolutia sa 

asupra contestatiei transmisa de Client. In cazul in care contestatia Clientului se dovedeste justificata, SPECTRO:O va 

opera fara intarziere toate modificarile care se impun, efectuand corectiile aferente. In caz contrar, SPECTRO:O va 

comunica pozitia sa finala printr-un mesaj scris (e-mail), partile fiind repuse in situatia in care nicio contestatie nu ar 

fi fost depusa de catre Client.    

7.7 Pentru depasirea Termenului de Plata de catre Client, SPECTRO:O isi rezerva dreptul de a percepe penalitati 

contractuale de intarziere in cuantum de 0.5% pe zi de intarziere, calculate la contravaloarea debitului scadent. In 

cazul in care va alege sa perceapa penalitati de intarziere, SPECTRO:O va notifica acest fapt catre Client printr-un mesaj 

scris (e-mail), urmand a emite facturi saptamanale sau la alte intervale apreciate in mod discretionar de catre 

SPECTRO:O. Pentru claritate, in cazul emiterii unor astfel de facturi cu penalitati de intarziere, orice suma achitata 

ulterior de catre Client va stinge cu intaietate aceste debite derivate si doar apoi debitul principal. Penalitatile de 

intarziere pot depasi cuantumul sumei asupra carora sunt calculate.   
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7.8 In cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile de plata conform conditiilor Contractului, Furnizorul poate 

suspenda total sau partial accesul Clientului la Servicii sau poate rezilia Contractul in conditiile prevazute in sectiunea 

relevanta din aceste CCFS. 

 

8.  DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

8.1 Furnizorul are obligația să livreze Produsele comandate si achitate de catre Client si (dupa caz) sa instaleze aplicaţia 

informatică, sa o configureze si sa asigure suport tehnic pentru buna functionare a acesteia pe durata Contractului. 

Obligatia Furnizorului se limiteaza strict la Produsele furnizate si/sau l Serviciile prestate, si nu se extinde la terminalele 

sau alte componente ale Clientului.  

8.2 Furnizorul va instala aplicaţia care face posibila functionarea Serviciului pe terminalele Clientului, in cazul inc are 

accesul nu se face utilizand un browser WEB. În cazul aplicațiilor WEB, Furnizorul va pune la dispozitia Clientului adresa 

și datele de conectare.  

8.3 Furnizorul va instrui personalul Clientului care va utiliza aplicaţia informatică. Instruirea va consta in furnizarea 

unei demonstratii live in locatie si punerea la dispozitie a unui set de reguli de accesare/operare/depanare Serviciu. 

Pentru Produse, orice interventie se va face numai de catre personalul SPECTRO:O sau de catre un tert contractor 

pentru servicii de reparatii, desemnat in scris de catre Furnizor.  

8.4 Furnizorul va remedia disfuncţionalităţile apărute în folosirea aplicaţiei software. SPECTRO:O (sau un agent 

autorizat al sau) va repara Produsele defecte inauntrul Termenului de Garantie. In sensul prevederilor legale 

relevante, Produsele vandute de SPECTRO:O nu sunt bunuri de consum iar Clientul nu are calitatea legala de 

Consumator (nb, in sensul prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora), 

motiv pentru care nu sunt aplicabile dispozitiile legale privind retragerea din Contract, returul produselor si/sau 

garantii extinse. Produsele defecte din alte motive decat culpa SPECTRO:O (ie, caracteristicile componentelor si 

functionalitatea acestora) pot fi reparate de Furnizor pe cheltuiala Clientului, sens in care SPECTRO:O va emite un 

deviz estimativ si va incepe remedierea Produsului defect in urma achitarii contravalorii devizului de catre Client.    

8.5 Pe durata remedierii disfuncţionalităţilor apărute în funcţionarea aplicaţiei software - daca imposibilitatea de 

folosire a Serviciului se datoreaza SPECTRO:O - Clientul nu va datora costul aferent utilizarii Serviciului. Daca acesta a 

fost achitat deja cu anticipatie, SPECTRO:O va emite o factura de discount din urmatoarea factura lunara ori va restitui 

Clientului suma care astfel nu ar fi trebuit perceputa, in termen de 15 zile de la data incetarii Contractului si in cazul 

in care nu exista datorii scadente ale Clientului catre Furnizor, care sa permita compensarea respectivei sume.   

8.6 Furnizorul va păstra confidențialitatea informațiilor si datelor personale la care are acces în baza Contractului pe 

toată perioada derulării acestuia.  
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9.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI 

9.1 Clientul se obliga să furnizeze SPECTRO:O toate datele, informaţiile şi documentele necesare instalarii aplicaţiei in 

infrastructura proprie, să utilizeze aplicaţia software si cerintele de logare potrivit indicaţiilor Furnizorului si sa nu 

dezvaluie niciunui tert (cu exceptia personalului angajat al Clientului din locatiile unde este instalat Serviciul / aplicatia 

software) date privind componentele, credentialele de acces in platforma, modul de functionare, particularitati 

tehnice si alte aspecte legate de functionarea Serviciului, sub sanctiunea rezilierii Contractului si raspunderii pentru 

orice daune. 

9.2 Clientul se obliga sa achite toate si orice obligatii de plata nascute in baza Contractului, la datele si cu respectarea 

termenelor din Contract sau agreate in mod expres si scris cu Furnizorul si inscrise intr-un act aditionale la Contract.  

9.3. Clientul se obligsa să ofere Furnizorului idei de imbunatatire și feedback în legătura cu funcționarea aplicației 

software, prin completarea unor chestionare circulate la anumite intervale de SPECTRO:O.  

9.4 În cazul în care Părțile au convenit in mod expres acest aspect prin mentiuni inscrise in oferta SPECTRO:O, Clientul 

se obliga să pună la dispozitia Furnizorului un server local cu acces securizat din exterior pentru Furnizor și 

infrastructura necesară implementarii aplicației informatice. 

9.5  Clientul nu are dreptul să folosească aplicatia informatica sau parți din aceasta pentru alte scopuri decât cele 

prevazute în Contractul cu SPECTRO:O, si in actele conexe acestuia. De asemeni, Clientului ii este strict interzis 

obținerea accesului la codul sursă sau folosirea oricarei componente a acestuia fără acordul expres, prealabil si scris 

al SPECTRO:O, sub sanctiunea raspunderii pentru orice daune.  

9.6 Clientul se obliga să achite toate si orice datorii născute in legătura cu Contractul, respectiv Prețul Contractului dar 

si orice alte sume datorate (eg, penalități contractuale, daune, etc.), inclusiv TVA aferenta si alte taxe impuse de 

autoritățile fiscale romane pe durata executării Contractului.   

9.7 Clientul va păstra confidențialitatea informațiilor si datelor personale la care are acces în baza Contractului pe 

toată perioada derulării acestuia.  

 

10. CESIUNEAA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI 

10.1 Clientul se obligă să nu transmită unei terţe persoane fizice sau juridice dreptul de utilizare a serviciului / aplicatiei 

/ platformei SPECTRO:O DMS fara acordul expres, prealabil si scris al Furnizorului, sub sanctiunea rezilierii Contractului 

si/sau raspunderii pentru orice daune.  

10.2 In cazul in care Furnizorul solicitat își exprima acordul de principiu privind cesiunea Contractului de către Client, 

aceasta va putea opera exclusiv după validarea de către Furnizor a contractului de cesiune, in baza transferului de 

responsabilitate către cesionar, si numai in cazul in care datoriile Clientului sunt achitate la zi sau daca cesionarul 
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procura suficiente garanții Furnizorului, considerate îndestulătoare de către acesta (in aprecierea sa discreționară) 

pentru descărcarea Clientului de responsabilitate.  

10.3 Modificarea Contractului se va putea face numai prin act adițional semnat de reprezentanții Părților.  

 

11. GARANȚII 

11.1 Furnizorul se obligă să acorde servicii de garanție pentru fiecare Produs vândut, pe durata și în condițiile 

prevăzute în Certificatele de Garanție, transmise Clientului la livrarea Produselor. Efectuarea gratuită a service-ului în 

Termenul de Garanție, se va face numai în condițiile respectării integrității echipamentului / Produsului. Dacă 

reprezentanții Furnizorului constată intervenții neautorizate asupra echipamentului / Produsului, altele decât cele 

prevăzute în instrucțiunile de utilizare, acestea nu vor mai putea beneficia de garanție. Garanția nu se aplică nici unui 

produs sau părți din produs care a făcut obiectul unui accident, modificare, abuz, utilizare greșită, montare greșită, 

punere în funcțiune dacă acestea au fost făcute de către alte persoane decât cele desemnate expres de către Furnizor. 

11.2. Furnizorul va urmări conformitatea informațiilor cuprinse în aplicația software cu datele, informațiile și 

documentele furnizate de către Client. 

11.3. Furnizorul nu răspunde pentru defecțiunile apărute ca urmare a nerespectării de către Client a instrucțiunilor 

Furnizorului.  Costul reparației sau recondiționării produselor defectate/avariate fără vina Furnizorului, va fi suportată 

de către Client. Dispozițiile clauzelor 8.4 si 8.5 din prezentele CCFS se vor aplica in mod corespunzător. 

 

12. CONFIDENTIALITATE 

12.1 Fiecare Parte contractantă este de acord și confirmă că nu are nici un interes de a-și însuși informațiile 

confidențiale care aparțin celeilalte Părți și nu va divulga, comunica sau face publică/ cunoscută natura sau conținutul 

acestor informații nici unei persoane fizice sau juridice (cu excepția acelor angajați sau agenți pentru care acestea sunt 

necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sau drepturilor ce le revin prin Contract), și nici nu va folosi, cu excepția 

cazului în care Partea care le pune la dispoziție autorizează in prealabil si în scris acest lucru, niciuna din informațiile 

confidențiale pe care le primește, dobândește sau le obține în alt fel de la cealaltă parte.  Fiecare parte își va informa 

imediat angajații și celelalte persoane cărora le sunt dezvăluite informațiile confidențiale, cu privire la obligațiile ce le 

revin, derivate din prezentul Contract și va lua toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea confidențialității 

respectivelor informații. Fiecare parte va informa prompt cealaltă parte în cazul în care descoperă o situație de 

utilizare/diseminare neautorizată a informației confidențiale care aparține celeilalte Părți. 

12.2 Informațiile Confidențiale includ secrete profesionale, know-how, procedee tehnice, proiecte, specificații, 

desene, planșe, schițe, planuri, diagrame, machete, module industriale, scheme logice, scheme ale proceselor 

tehnologice, programe de calculator, documente de licitație, planuri strategice, planuri de dezvoltare, planuri de 

marketing/financiare/de afaceri, comisioane, numele angajaților, clienților sau furnizorilor precum si alte informații 

tehnice, financiare sau de afaceri, dezvăluite in scris, sau sub orice alta forma tangibila, de către deținător, indiferent 



 
 

CCFS_vers_001.2021 

 

daca informațiile astfel transmise poarta sau nu mențiunea "informații confidențiale" sau "informații proprietate 

exclusiva". Sunt, de asemenea, informații confidențiale comunicările scrise ale Părților, in desfășurarea acestui 

Contract.  

12.3 Orice informație rămâne proprietatea deplina a Parții care o dezvăluie. Obligația de Confidențialitate va continua 

sa fie in vigoare si sa producă efecte juridice si după încetarea Contractului, indiferent de motivele încetării, pentru o 

perioada de trei ani de la data încetării Contractului. 

12.4 Sub rezerva dispozițiilor clauzei 12.5 de mai jos, fiecare Parte va proteja toate informațiile confidențiale 

dobândite în cursul negocierilor sau pe Durata Contractului (cu orice prelungire ulterioara a acestuia) și care privesc 

cealaltă Parte și / sau orice tranzacții pentru exploatarea bunurilor acesteia, informațiile confidențiale neputând fi 

utilizate în scopuri proprii (cu excepția măsurii necesare pentru îndeplinirea obligațiilor din Contract) sau transmise 

către terți, fără acordul prealabil scris al părții în cauză. 

12.5 Fiecărei Părți i se va permite să dezvăluie toate sau o parte din informațiile confidențiale: 

a) cu acordul prealabil scris al Părții proprietare; 

b) dacă Părții i se cere prin lege să dezvăluie informațiile confidențiale unei persoane autorizate prin lege să le 

primească; 

c) dacă informațiile confidențiale sunt sau devin informații publice, altele decât rezultatul direct sau indirect al oricărei 

încălcări de către parte a condițiilor stabilite în prezenta clauză; 

d) dacă informațiile confidențiale trebuie să fie divulgate oricărei autorități de control / investigație a statului Roman, 

in temeiul unei cereri legitime si numai după încunoștințarea parții ale cărei informații confidențiale sunt astfel 

divulgate; 

e) dacă informațiile confidențiale sunt dezvăluite unei instanțe, unui arbitru sau unui tribunal administrativ sau unui 

consilier juridic / avocat / consultant fiscal / expert contabil, în cursul procedurilor relevante; 

f) dacă informațiile confidențiale trebuie să fie dezvăluite către sau prin regulile oricărei burse de valori, caz în care 

Partea care dezvăluie va notifica celeilalte părți informațiile confidențiale pe care este solicitata sa le divulge; 

g) care în momentul dezvăluirii către una dintre Părți era cunoscuta de acesta fără restricții (ori supusa unor restricții 

mai puțin severe decât se stipulează în Contract); 

h) pentru care legile în vigoare impun Parții in cauza dezvăluirea, cu condiția ca respectiva Parte sa anunțe cealaltă 

Parte înainte de a dezvălui Informațiile Confidențiale si ia toate masurile  pentru a limita volumul de Informații 

Confidențiale astfel dezvăluite la strictul necesar; 

i) care intra in domeniul public fără nici o contribuție a Parții către care a fost dezvăluită. 

12.6 Clientul nu trebuie să emită niciun comunicat de presă sau să facă niciun alt anunț public („Declarație publică”) 

referitor la tranzacțiile prevăzute de Contract fără aprobarea scrisă prealabilă a Furnizorului cu privire la conținut și 

modul de prezentare și publicare a acelei declarații publice. Furnizorul poate folosi denumirea societății Clientului si 
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sigla acestuia pentru identificarea portofoliului de clienți ai Produselor si Serviciilor sale (pe website propriu si in 

rețelele media), fără niciun alt fel de detaliu, aprobare sau cost.   

 

13. FORŢA MAJORĂ SI CAZUL FORTUIT 

13.1 Dacă legea nu prevede altfel sau daca Părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când 

neexecutarea obligatiilor este cauzata de forţă majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, 

imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat 

de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.  

13.2 Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit trebuie să anunţe cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data 

apariţiei respectivului caz şi, de asemenea, in acelasi termen la încetarea acestui caz. 

13.3 Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră 

/ caz fortuit, Partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte Părţi prin neanunţarea în termen. 

13.4 În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării Contractului se prelungesc pentru o perioadă 

mai mare de trei luni, fiecare Parte interesata poate notifica incetarea Contractului. 

 

14. INCETAREA CONTRACTULUI 

14.1 Contractul poate înceta în următoarele cazuri: 

a) prin împlinirea Duratei Contractului, in condițiile transmiterii unei simple notificări scrise a Parții interesate ca 

înțelege sa nu continue executarea Contractului, prevenind astfel prelungirea tacita; 

b) prin acordul scris al Părților; 

c) prin denunțarea de către Partea interesata, cu preaviz scris si cu respectarea termenelor prevăzute in secțiunea 6 

(Durata Contractului) din prezentele CCFS; 

d) prin reziliere, de către Partea interesata – neexecutarea sau executarea cu întârziere / incompleta a obligațiilor de 

care este ținută oricare dintre Părți poate îndreptați Partea care si-a executat propriile obligații sa trimită o notificare 

celeilalte Părți si sa acorde un termen de conformare de maxim 10 zile, la împlinirea căruia, daca Partea astfel 

notificata nu își va fi executat obligațiile scadente, Partea care si-a executat obligațiile sa fie îndreptățită sa considere 

Contractul ca fiind reziliat, fără nicio alta formalitate si fără intervenția instanței de judecata. Rezilierea poate atrage 

obligația Parții responsabile de încetarea Contractului la plata de daune-interese, pentru orice prejudiciu justificat.   

14.2. Încetarea Contractului nu are niciun efect asupra obligațiilor scadente ale Părților.  

 

15. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR SI LEGEA APLICABILA 

15.1 Furnizorul și Clientul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. Dacă, după 15 
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zile de la începerea acestor discuții amiabile, Furnizorul și Clientul nu reușesc să rezolve eventualele divergențe 

contractuale, Partea interesata poate deferi soluționarea disputei către instanțele judecătorești competente din 

municipiul Sibiu, Romania. 

15.2 Contractul este întocmit si va fi interpretat potrivit dispozițiilor cuprinse in legile din Romania, care vor completa 

aspectele neacoperite de dispozițiile Contractului si de prezentele CCFS. 

 

16. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

17. COMUNICĂRI 

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, prin 

email, pe adresele indicate in partea introductiva a Contractului.  

 

18. PREVEDERI FINALE 

18.1 SPECTRO:O poate revizui aceste CCFS în orice moment, la libera sa alegere, prin actualizarea acestei postări. 

Oricare asemenea revizuiri vor face parte de drept din orice Contract încheiat cu SPECTRO:O după data actualizării pe 

site, fără nicio notificare sau atenționare suplimentara. 

18.2 Conținutul acestor CCFS dar și toate celelalte materiale disponibile pe Site-ul SPECTRO:O, incluzând, fără limitare, 

drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra operelor de artă, elementelor de grafică, 

fotografiilor, textelor, clipurilor video și audio, mărcilor și siglelor disponibile pe Site („Conținutul”) sunt proprietatea 

SPECTRO:O și/sau afiliaților săi. Nu sunt permise copierea, reproducerea, reutilizarea, retransmiterea, adaptarea, 

publicarea, elaborarea, postarea, încărcarea, distribuirea, modificarea, difuzarea sau generarea de opere derivate cu 

privire la oricare element al Conținutului, în orice mod, inclusiv în scopuri publice sau comerciale, fără acordul scris 

prealabil din partea SPECTRO:O sau proprietarului respectivelor materiale. Toate drepturile care nu sunt acordate prin 

aceste CCFS sunt rezervate în mod expres de către SPECTRO:O. 

 

***** 

 


