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și  
 
 

_____________________ 
denumire companie 
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Prezentul Contract este încheiat la Chișinău astăzi, ___/___/2014 
 

Între: 
 

(1)      Uniflux-Line S.A, Chișinău, Republica Moldova, MD-2004, str. Serghei Lazo nr. 
40, Cod fiscal 1003600100423, IBAN: MD75ENB4500000022485664, BC 
“Energbank” S.A. reprezentată prin Dinu Țurcanu, Director în calitate de 
Prestator,  

            
și 
 

(2)  
________________, Republica Moldova, reprezentată prin ____________, 
Director în calitate de Beneficiar,  

 
denumite în continuare, în mod colectiv, “Părțile”, 
 

 
PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 
#1. Definiții și interpretare 
 
1.1 Termenii de mai jos scriși cu majuscule, atunci când sunt utilizați în acest 

Contract, sunt definiți după cum urmează: 

 
”Chirie/Taxă” suma recurentă lunară, plătibilă de Beneficiar în considerarea 

închirierii circuitelor/serviciilor transport date, astfel cum este 
descris în #4; 

 
“Contract”  înseamnă prezentul Contract, incluzând și anexele sale; 
 

”Disponibilitate” înseamnă funcționalitate în parametri a Circuitului protejat de 
minim 99.9% în fiecare lună și a Circuitului neprotejat de 
minim 99.6% în fiecare lună; 

 
”Echipament” înseamnă orice echipament deținut de Beneficiar sub orice 

titlu; 

 
„Circuit”  înseamnă un complex constând în linii de comunicații și 

echipamente concepute pentru stabilirea canalelor de 
specialitate pentru transmiterea de informații. Circuitele de 
comunicații se caracterizează prin criterii specifice, standard, 
cum ar fi banda de frecvență și rata de transmisie de 
informații; 

 
              “Circuit protejat” înseamnă o conexiune formată din două componente: 

1. O linie (conexiune) principală (primary) 
2. O linie (conexiune) secundară, de back-up 

 
„Circuit neprotejat”  înseamnă conexiunea care nu conține cele 2 componente 

ale Circuitului protejat. 

 
“FO” înseamnă cablu fibră optică, având următoarele caracteristici: 

(tip fibră etc.) 

 
“CC” înseamnă cablu metalic de cupru având următoarele 

caracteristici: (tip cablu etc.) 

 
„Capacități”    înseamnă închirierea unor capacități de comunicații ce nu 

presupun închirierea întregului circuit 
”Forță Majoră” înseamnă orice eveniment în afara controlului Părților, exclusiv 

de culpă, imprevizibil și insurmontabil, și care face imposibilă 
executarea Contractului. Vor fi considerate evenimente de 
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forță majoră, fără ca această enumerare să fie limitativă: 
războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe 

naturale, precum și situațiile ivite în urma măsurilor de 
carantină, embargo-ului. Nu va fi considerat eveniment de 

forță majoră un eveniment care, fără a duce la imposibilitatea 
executării obligațiilor contractuale, face executarea acestor 
obligații deosebit de oneroasă pentru respectiva Parte; 

 
“Informație  
Confidențială” înseamnă, relativ la fiecare dintre părți, toate informațiile 

confidențiale de orice natură, în orice formă s-ar găsi, provenite 

din orice sursă legată de oricare dintre părți (incluzând, dar fără 
a se limita la, informații cu privire la activitățile părților, situația 
lor financiară, operațiuni curente sau de perspectivă, bunuri, 
obligații, clienți, furnizori, metode de afaceri, fabricare, 
produse, tehnici de operare, metode sau procedee marketing, 
pe orice teritoriu), care ajung la dispoziția celeilalte Părți în 

virtutea executării acestui Contract; 
 

”Locație” înseamnă orice punct de (nod, shelter etc.) aflat în 
proprietatea sau folosința Prestatorului, situat pe Circuit; 

 
“Parametri” înseamnă: 

 

(i) atenuare optică pe Circuit de maximum (0,5)dB/Km; și 
 

(ii) Disponibilitate lunară de minim 99,9%; 
 

“Reprezentanți” înseamnă directori, funcționari, angajați sau împuterniciți, 
consultanți de orice fel ai oricărei părți, cât timp acționează în 
această calitate; 

 
”Segment” înseamnă orice porțiune de circuit închiriat de Beneficiar, 

cuprinsă între două Locații pe care le leagă în mod direct, 
nemijlocit;  

 
”Traseu” înseamnă traseul închiriat de Beneficiar, rezultat din 

însumarea tuturor Segmentelor la un moment dat; traseul 
închiriat de Beneficiar are, la data semnării Contractului, 
compunerea arătată în Anexa A. 

  
1.2 În interpretarea Contractului, cu excepția cazurilor când din context reiese altfel, 

referirile la singular vor include și pluralul și vice-versa, iar referirile la un gen vor 
include și celelalte genuri.  

 
1.3 Orice Anexă la prezentul Contract va intra în vigoare astfel cum se stipulează în 

prezentul Contract și orice referire la acest Contract va fi inclusiv la Anexele sale 
astfel cum sunt modificate și convenite periodic, în scris, între Beneficiar și 
Prestator. 

 
1.4 Titlurile articolelor din acest Contract au doar scopul de a înlesni citirea și nu vor 

afecta interpretarea acestuia. 
 
1.5 Orice sumă menționată în acest Contract nu include TVA 20%. 

 
#2. Obiectul Contractului 
 

2.1 Sub rezerva îndeplinirii termenilor și condițiilor prezentului Contract, Prestatorul 
acordă Beneficiarului, în considerarea Chiriei, iar Beneficiarul acceptă, un drept de 
folosință temporară asupra unui/unor Circuit(e) sau servicii transport date, astfel 
cum acestea sunt descrise în Anexa A sau în actele adiționale subsecvente 
prezentului contract.  
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2.2 Punerea la dispoziția Beneficiarului a Circuitului și Serviciilor Transport Date, astfel 
cum acestea sunt descrise în Anexa A, precum și a oricărui Segment ce se va 

adăuga Circuit ulterior încheierii Contractului, va fi efectuată în condițiile prevăzute 
în #7.  

 
#3. Durata Contractului 
 

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale și, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor și termenilor stabiliți în continuare, va fi în vigoare până la data de 
31.12.2014 și se va prelungi automat pe perioade de câte 1 an dacă niciuna dintre 
părți nu denunță unilateral Contractul cu 30 de zile preaviz înainte de fiecare 

perioadă de reînnoire.  
 

#4. Chiria, modalitățile de plată a Chiriei și Serviciilor, penalități  
 
4.1 Chiria convenită de Părți este de (●) Euro/lună per Segment sau Serviciu, sau 

stabilită conform order form. Prestatorul se angajează să nu majoreze taxa pentru 

întreaga durată a Contractului. Data de la care taxa poate fi percepută, atât cu 
privire la Circuit / serviciu transport date cât și cu privire la orice Segment adăugat 

acestuia ulterior încheierii Contractului, este data la care Beneficiarul acceptă, și 
este consemnat în scris ca atare conform prevederilor #7, condițiile de funcționare 
ale Circuitului sau ale oricărui Segment adăugat acestuia, după caz. 

 
4.2 Taxa totală, calculată în considerarea închirierii de către Beneficiar a Circuitului și a 

Serviciului Transport Date, în configurația descrisă în Anexa A, este de  (●) 
Euro/lună sau stabilită conform order form. 

 
4.3 Decontările pentru serviciile descrise în Anexa A se efectuează de către Beneficiar 

prin transfer bancar direct la contul Uniflux-Line. Achitarea se va efectua de către 
Beneficiar lunar în lei moldoveneşti, la cursul Băncii Naţionale a Moldovei, în 
termen de 5 zile din momentul primirii facturii.  

 
4.4 În cazul în care sumele datorate de Beneficiar conform prezentului Contract nu 

sunt plătite la datele la care ele devin scadente, Beneficiarul datorează către 
Prestator penalități de întârziere în cuantum de (0.03)%, pentru fiecare zi de 
întârziere, aplicate la suma datorată și exigibilă. Penalitățile nu vor putea depăși 
cuantumul debitului asupra căruia se aplică. 

 
4.5 În situația în care Circuitul sau Serviciul nu îndeplinește condițiile de 

disponibilitate, Beneficiarul va fi creditat în ceea ce privește taxa lunară cu un 
procent din valoarea taxei totale pentru Circuitul sau Serviciul, detaliat în anexă ce 
va privi fiecare circuit sau serviciu în parte. 

 
4.6 Creditarea prevăzută la #4.5 se aplică asupra valorii facturii lunii următoare celei 

în care Circuitul sau Serviciul nu a îndeplinit condițiile de disponibilitate, conform 
orelor de nefuncționare a serviciului.  

 
#5. Drepturile și obligațiile Părților 
 
5.1 Prestatorul se obligă: 
 

5.1.1 să asigure Beneficiarului deplină folosință a Circuitului sau Serviciului;  
 
5.1.2 să instaleze și să testeze conectivitatea Circuitului asigurându-se de 

funcționarea corespunzătoare a acestuia;  
 

5.1.3 să asigure funcționarea continuă a Circuitului sau Serviciului și încadrarea 

acestora în Parametrii stabiliți, cu excepția perioadelor planificate de 
întrerupere pentru întreținere și comunicate în scris către Beneficiar în 
prealabil, cu minimum 48 de ore; orice durată planificată de întrerupere 
pentru întreținere nu va putea depăși 1 oră/lună și/sau 8 ore/an. 
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5.1.4 să asigure întreținerea Circuitului în vederea exploatării normale a acestuia 
prin serviciile de intervenție și asistență tehnică incluzând, dar fără a se 

limita la: 
 

(i) remedierea tuturor defecțiunilor, avariilor și condițiilor anormale 
apărute prin: 

 
(a) testarea Echipamentului pentru determinarea deranjamentului 

și a cauzei care l-a provocat; 
 

(b) verificarea funcționării corecte și întocmirea raportului asupra 

sesizării/remedierii deranjamentului; 
 

(c) orice altă acțiune necesară care poate conduce la 
sesizarea/remedierea deranjamentului; 

 
 

5.1.5 în cazul în care sunt descoperite încercări de violare a securității sistemelor 
proprietatea Prestatorului care ar putea să afecteze serviciile oferite de 

către Beneficiar sau securitatea informațiilor proprii Beneficiarului, 
Prestatorul va informa Beneficiarul în legătură cu incidentul petrecut și va 
sugera măsurile necesare cooperând cu Beneficiarul la implementarea unor 
astfel de măsuri. 

 

5.2 Beneficiarul se obligă: 
 

5.2.1 să efectueze plata taxei lunare la termenele și în condițiile stipulate în 
prezentul Contract; 

 
5.2.2 să respecte normele tehnice de exploatare a circuitelor; 

 

5.2.3 să anunțe Prestatorul cu privire la orice defecțiune a echipamentelor de 
rețea.  

 
#6. Recepția Circuitului, Serviciului Transport Date și a Segmentelor noi 
 
6.1. În urma testelor de funcționalitate efectuate cu privire la Circuit sau Servicii 

Transport Date, recepția acestora va fi consemnată într-un Proces Verbal (model 
atașat prezentului Contract, Anexa B) de către Reprezentanți ai ambelor Părți, 
conformitatea recepției depinzând de existența semnăturii Reprezentantului 
Beneficiarului. Semnarea fără obiecțiuni a Procesului Verbal va reprezenta 
începerea închirierii propriu-zise a Circuitului sau Serviciului ce face obiect al 
recepției. 

 

6.2. În situația constatării unei funcționări neconforme a Circuitului sau Serviciului cu 
Parametrii stabiliți, Reprezentantul Beneficiarului va menționa obiecțiunile pe 
verso-ul Procesului Verbal, Prestatorul având obligația să ia măsuri în vederea 
remedierii în termen de (24) ore de la  momentul constatării neconformității.  

 
6.3. Procedurile prevăzute în #6.1 și #6.2 se vor aplica întocmai și în privința închirierii 

unui Segment nou. Orice adăugare la Circuit a unui nou Segment presupune 

testarea atât a Segmentului, individual, cât și a Circuitului în noua configurație.  
 
#7. Încetarea Contractului 

 
7.1. Prezentul Contract poate înceta în oricare dintre următoarele cazuri: 

 

(i) prin împlinirea termenului, dacă Părțile nu convin prelungirea Contractului;  
 

(ii) prin acordul Părților, exprimat în scris;  
(iii) dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract, oricare dintre Părți poate 

rezilia prezentul Contract, în cazul în care cealaltă Parte încalcă acest 
Contract și această încălcare rămâne neremediată pentru o perioadă de 15 
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(cincisprezece) de zile calendaristice (“Perioadă de Notificare”) calculate 
de la data notificării în scris de către Partea afectată cu privire la această 

încălcare, rezilierea intervenind cu efect imediat la expirarea Perioadei de 
Notificare, fără necesitatea efectuării vreunei alte formalități prealabile și 

fără intervenția instanței; 
(iv) prin denunțare unilaterală, totală sau parțială, de către Beneficiar, cu o 

notificare prealabilă trimisă cu 30 de zile în avans celeilalte Părți.  
 
7.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract printr-o simplă 

notificare, rezilierea intervenind cu efect imediat fără necesitatea efectuării vreunei 
alte formalități prealabile și fără intervenția instanței, dacă intervine oricare dintre 

următoarele situații: 
 

(i) Disponibilitatea este mai mică de 99,7% pentru Circuitele protejate în trei 
luni consecutive; 
 

(ii) Disponibilitatea este mai mică de 99,5%  pentru Circuitele neprotejate în 

trei luni consecutive; 
 

(iii) Disponibilitatea serviciilor este mai mică de 98% în orice lună; 
 
7.3. În plus față de dreptul de reziliere prevăzut la art. 7.2. de mai sus, Beneficiarul 

poate solicita reduceri pentru indisponibilitatea serviciului după cum urmează: 
prestatorul se obligă să nu perceapă plata pentru perioada cînd oferirea serviciilor 

este suspendată din cauze tehnice care nu depind de Beneficiar - nu funcţionează 
utilajul Prestatorului sau de care este responsabil Prestatorul, excepţie sunt doar 
lucrările de reglamentare în cadrul reţelei Uniflux-Line şi a rețelei operatorilor de la 
care Uniflux-Line închiriază circuite de comunicații. În caz de apariţie a 
defecţiunilor tehnice, care duc la înrăutăţirea calităţii sau întreruperea serviciilor, 
Beneficiarul îşi asumă obligaţiunea să-l informeze pe Prestator, iar acesta să 
reacţioneze în nu mai mult de 4 ore în zile lucrătoare după anunţarea de către 

Beneficiar despre defecţiunile tehnice şi suspendările care au loc. Timpul 
defecţiunii se va socoti timpul din momentul anunţării de către Beneficiar sau 
Prestator despre defecţiune şi momentul anunţătii de către Prestator despre 
rezolvarea acesteia. Defecţiunile se vor înregistra de către ambele părţi. Timpul de 
restabilire a circuitelor de comunicații la nivel fizic, în caz că acestea sunt închiriate 
de Uniflux-Line de la alți operatori naționali se va considera timpul prevăzut în 

regulamentele acestora. Dacă defecţiunile tehnice care duc la întreruperea 
serviciilor au apărut din vina Beneficiarului, atunci lucrările specialistului la punctul 
de conectare (în oficiul Beneficiarului) necesare pentru înlăturarea defecţiunilor se 
vor achita adăugător Prestatorului. Dacă în decurs de 4 ore din momentul startării 
remedierii defecţiunii pentru municipiul Chișinău și 6 ore pentru alte locații din 
țară, Prestatorul nu exclude defectul în reţea, acesta achită o penalitate de 0,5% 
din costul serviciului neprestat (serviciul afectat) peste reţeaua Uniflux-Line pentru 

fiecare oră de defecţiune, doar dacă acest defect este cauzat din vina 
Prestatorului.   
Perioada aferentă următoarelor situații nu intră în calculul disponibilității lunare: 

(i) Cazurile de forță majoră; 
(ii) Lucrările planificate și anunțate din timp către Beneficiar; 
(iii) Orice defecțiune apărută la echipamentele Beneficiarului prin intermediul cărora se 

realizează comunicația și care nu face obiectul prezentului Contract; 

(iv) Acțiunile sau inacțiunile Beneficiarului care fac imposibilă intervenția Prestatorului 
în vederea restabilirii serviciului. 

 

7.4. Orice încetare în conformitate cu acest Contract va fi făcută fără a prejudicia 
drepturile oricăreia dintre Părți rezultând din prezentul Contract și existente la 
data încetării Contractului.  

 
#8. Notificări și comunicări 
 
8.1. Orice comunicare între Părți în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract va fi 

transmisă în scris și va fi considerată ca transmisă corespunzător dacă a fost 
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expediată la adresa menționată în #8.2 sau la oricare altă adresă notificată în 
prealabil, potrivit prevederilor #8.3, celeilalte Părți.  

 
8.2. Orice comunicare ce urmează a fi efectuată în legătură cu aspectele reglementate 

de acest Contract, va fi transmisă la adresele de mai jos: 
 
 (i) UNIFLUX-LINE S.A. - adresa: Municipiul Chișinău, Republica Moldova,  
                                                                  str. Serghei Lazo nr. 40, MD-2004,  

                          
             În atenția:  (Director Dinu Țurcanu);  
 

 
 (ii) _________________ - adresa:  

  
  În atenția:  (Director ____________). 

 
8.3. În situația în care intervin modificări cu privire la informațiile de mai sus, Părțile își 

vor notifica despre aceasta în scris, în cel mai scurt timp posibil dar, în orice caz, 
în termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice din momentul în care a survenit 

modificarea. 
 
#9. Confidențialitate 
 
9.1. Părțile convin să mențină confidențiale tot timpul după data încheierii acestui 

Contract și să nu dezvăluie, raporteze, să facă publice, direct sau indirect, sau să 
transfere sau să folosească în scopuri personale sau ale terților, Informații 
Confidențiale primite sau obținute ca rezultat al încheierii sau executării acestui 
Contract, sau furnizate de către sau în numele unei Părți în negocierile care au dus 
la încheierea prezentului Contract. 

 
9.2. Fiecare Parte este răspunzătoare de respectarea prevederilor #9.1 de către oricare 

dintre Reprezentanții săi sau dintre terțele persoane cărora le-au fost dezvăluite 
Informații Confidențiale în scopul acestui Contract.    

 
9.3. Obligațiile stipulate în acest #9 nu se aplică în cazul unei informații care: 

 
(i) face parte din domeniul public la data încheierii acestui Contract; 

 
(ii) devine parte din domeniul public ulterior, altfel decât ca rezultat al  

încălcării acestui Contract;  
 

(iii) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.  
 
#10. Forța majoră 

 
10.1. Forța Majoră exonerează de răspundere Partea care o invocă, cu condiția că cealaltă 
Parte să fie informată în termen de cinci 5 (cinci) zile de la data la care un astfel de 
eveniment a apărut și face imposibilă îndeplinirea obligațiilor sale. În termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data anunțării apariției cazului de Forță Majoră, Partea care îl 
invocă trebuie să aducă dovezi cu privire la datele de apariție ale cazului de Forță Majoră, 
emise de autorități competente. Durata prezentului Contract se prelungește cu perioada în 

care un caz de Forță Majoră apare și face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către Părți. 
În cazul în care un caz de Forță Majoră se prelungește pe o durată mai mare de (2) (două) 
luni, Părțile convin să renegocieze termenii Contractului sau să îl înceteze, fără ca vreuna 

dintre ele să poată pretinde celeilalte daune interese.   
 
10.2. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată pe perioada de existență a Forței Majore, 

dar fără a prejudicia drepturile născute în favoarea Părților până la apariția acesteia, iar 
Partea care invocă Forța Majoră are obligația de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție 
în vederea limitării consecințelor acesteia. 
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#11. Legea Contractului și soluționarea disputelor 
 

11.1. Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legislația 
Republicii Moldova.  

 
11.2. În cazul oricăror și tuturor diferendelor apărute din sau în legătură cu încheierea, 

executarea sau încetarea prezentului Contract, Părțile vor încerca cu bună credință 
mai întâi soluționarea acestora pe cale amiabilă, în 10 (zece) de zile calendaristice, 
calculate de la data notificării către cealaltă Parte cu privire la apariția unei astfel 
de dispute sau diferend. 

 

11.3. Dacă Părțile nu ajung la un acord în perioada de timp convenită mai sus, la #11.2, 
disputa sau diferendul va fi supus spre competența soluționării Instanțelor de 
Judecată, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
#12. Prevederi diverse 
 

12.1. Fiecare dintre prevederile prezentului Contract este independentă. În consecință, 
dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în 

executare în orice privință potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau 
punerea în executare  a celorlalte prevederi ale acestui Contract, iar Părțile vor 
depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună-credință în vederea 
înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice 
autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puțin posibil de 

prevederea înlocuită.  
 
12.2. Nici o modificare a acestui Contract nu va produce efecte decât dacă este făcută în 

scris și semnată de sau în numele fiecărei Părți.  
 
12.3. Orice renunțare la orice drept sau remediu în baza prezentului Contract trebuie să 

fie făcută în scris. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel, 

orice renunțare va fi efectivă numai în cazul și scopul pentru care este dată.  
 
12.4. Părțile se angajează să nu cesioneze drepturile și obligațiile izvorând din prezentul 

Contract fără a fi obținut în prealabil consimțământul scris al celeilalte Părți.  
 
12.5. Fiecare persoana care semnează acest Contract în numele uneia dintre Părți, 

declară și garantează că a fost pe deplin împuternicită să semneze acest Contract 
și că au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru a autoriza semnarea 
prezentului Contract.  

 
12.6. Prezentul Contract reprezintă întreaga voință și singura înțelegere a Părților 

referitoare la aspectele aici reglementate și va prevala față de și va înlocui orice 
alte înțelegeri anterioare și orice alte promisiuni, declarații, garanții, date în scris 

sau oral, făcute de sau în numele unei Părți către cealaltă sau inclusă în orice 
document trimis uneia dintre Părți de către cealaltă, cu privire la chestiunile aici 
reglementate. 

 
12.7. Pentru circuite noi se vor semna acte adiționale între părțile contractante. 

 
12.8. Acest Contract este semnat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul 

pentru fiecare Parte. 
 
 

______________,    UNIFLUX-LINE S.A.,   
    
 

 
Pentru și în numele ____________  Pentru și în numele UNIFLUX-LINE S.A. 
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ANEXA A Circuit / Serviciu transport date – configurație la data încheierii 
Contractului 

 
 

[Se vor înscrie toate datele de identificare ale Circuitului per Segment, ex: 
 
Circuit între #A și #C compus din 2 Segmente și având o lungime totală de X Km, după 
cum urmează: 
 
Segment 1: Locația A (adresa ) – Locația B (adresa)  
 

Segment 2: Locația B (adresa) - Locația C (adresa) 
 
Se vor insera orice alte detalii legate de Circuitul identificat. 
 
Orice nou Segment adăugat Circuitului, existent la data semnării Contractului, va face 
obiectul unui act adițional] 

 
CIRCUIT 

 

Nr 

Data 

instalare 

Nume 

Client A-End B-End 

Bandwidth 

(Mbps) 

Valoare 

(Euro) 

ID 

Circuit 

1        

2        

 
 
SERVICII TRANSPORT DATE 

 

Nr 
Data 

instalare 
Nume 
Client A-End B-End 

Bandwidth 
(Mbps) 

Valoare 
(Euro) 

Tip 
serviciu 

1        

2        
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ANEXA B  Proces Verbal de Recepț ie (Model)  
 

Prezentul Proces verbal este încheiat la Chișinău astăzi, ___/___/2014 
 

Între: 
 

(1)      Uniflux-Line S.A, Chișinău, Republica Moldova, MD-2004, str. Serghei Lazo nr. 
40, Cod fiscal 1003600100423, IBAN: MD75ENB4500000022485664, BC 
“Energbank” S.A. reprezentată prin Dinu Țurcanu, Director în calitate de 
Prestator,  

            

și 
 
(2)  

________________, Republica Moldova, reprezentată prin ____________, 
Director în calitate de Beneficiar,  

 

denumite în continuare, în mod colectiv, “Părțile”, 
 

 
AVÎND ÎN VEDERE CĂ: 
 
(A) Părțile au încheiat la data de ___/___2014 un Contract Cadru (“Contractul”). 

Termenii scriși cu majuscule în prezentul Proces verbal vor fi interpretați potrivit 

definirii lor în Contract. 
 
(B) Părțile au procedat la testarea funcționării Circuitului și a Serviciului Transport 

Date [pe Segmentul având următoarele date de identificare: Locația #1 (adresa ) 
– Locația #2 (adresa) - în cazul unui nou Segment], iar în urma testelor efectuate 
a rezultat că Parametrii de funcționare [atât ai Segmentului cât și - în cazul unui 
nou Segment]  ai  Circuitului și a Serviciului Transport Date sunt în conformitate 

cu cei conveniți prin Contract. 
 
PRIN PREZENTUL: 
 
(1) Părțile declară după cum urmează: 
 

 Prestatorul declară că obligația de dare în funcțiune a [Segmentului și a] 
Circuitului / Serviciului Transport Date a fost executată conform Contractului, 
iar  

 
 Beneficiarul declară ca acceptă condițiile de funcționare [ale Segmentului și] 

ale Circuitului / Serviciului Transport Date, [astfel cum acesta din urmă a 
rezultat ca urmare a adăugării Segmentului ce face obiect al prezentului 

Proces verbal], iar Beneficiarul declară că este de acord să plătească Chiria 
(taxa) aferentă folosinței Circuitului / Serviciului Transport Date [rezultat] 
începând cu data prezentului Proces verbal. 

 
  
UNIFLUX-LINE S.A.,     _______________, 
 

 
 
       

Pentru și în numele UNIFLUX-LINE S.A.   Pentru și în numele ______________ 
 
 

 


