
CONTRACT DE CESIUNE – FARA TAXE 
 
 

I. Părţi contractante 

Subsemnatul……… ……………………………. domiciliat în…………………………………………. identificat cu  BI/CI 
seria……nr…………..  CNP……………………,    semnand    in    calitate    de    titular    /    reprezentant    /     împuternicit    al  ……… 

…………………………………CUI........................................, adresa societatii............................... .................. 
.........................................................................................................................................., in calitate de CEDENT 

Subsemnatul  Claudiu Staicu, semnand  in  calitate  de  împuternicit  al  S N P P C ,   CUI 17157671 adresa str. Mihai Voda NR 6,  localitate: 
BUCURESTI , judeţ/sector: SECTOR 5 , in calitate de CESIONAR 
 

II. Obiectul contractului 
Părţile declară că sunt de acord cu cesiunea contractului de abonament pentru numărul de telefon mobil  ,  cu  cartela  SIM    cu seria 
  , impreuna cu toate drepturile si obligatiile aferente abonamentului apartinand Cedentului de la Cedent (vechiul titular) către 
Cesionar (noul titular). 
La  semnarea  prezentului  contract  de  cesiune,  Cesionarul  primeşte  cartela  SIM cu seria  de  la  Cedent  (cu excepţia situaţiilor 
prevăzute la articolul IV, “Clauze speciale”), cartelă ce va fi activată pentru numărul de telefon mobil sus-menţionat, aferent planului tarifar şi contractului de 
abonament cesionat. 
Părţile înţeleg ca cesiunea va opera numai după validarea ei de către S.C. Orange România S.A. şi după înregistrarea/completarea numărului de validare de către 
agentul autorizat al S.C. Orange România S.A. Inexistenţa numărului de validare dă dreptul S.C. Orange România S.A. de a nu valida prezentul contract de cesiune. 
In orice situaţie în care se constată printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila existenţa unui viciu de consimţământ la încheierea prezentului contract, 
Orange Romania va invalida/anula cesiunea retroactiv. 
Acordul Orange Romania in privinta prezentei cesiuni este dat sub conditia rezolutorie constand in aparitia unor date noi fata de data acordului, referitoare la 
identitatea Cesionarului si/sau comportamentul abuziv sau fraudulos al Cesionarului in legatura cu executarea propriilor obligatii contractuale; in cazul indeplinirii 
conditiei rezolutorii, atat acordul Orange Romania cu privire la contractul de cesiune cat si prezentul contract vor fi lipsite de efecte retroactiv. In consecinta,  
Orange Romania va anunta partile, iar Contractul cu Orange Romania va continua cu Cedentul, devenind aplicabile prevederile art.3 din cadrul sectiunii „Drepturile 
si obligatiile partilor”- Cedentul 
Cesiunea contractului de abonament va opera după îndeplinirea cumulativă a tuturor dispoziţiilor prezentului contract şi după validarea acestuia de către S.C.  
Orange România S.A. începând cu data încheierii contractului. 
III. Drepturile si obligaţiile părţilor 
• Cesionarul 

1. Eu, Cesionarul, în nume propriu sau prin împuternicire autorizată, declar că sunt de acord să preiau toate drepturile şi obligaţiile contractuale aferente contractului de 
abonament ce face obiectul prezentei cesiuni, inclusiv să respect oferta specială de care a beneficiat Cedentul dacă aceasta se află în derulare, pentru numărul de telefon mai 
sus indicat, începând de la data semnării prezentului contract de cesiune. 

2. Eu, Cesionarul, sunt de acord ca cesiunea contractului de abonament pentru numărul    de telefon  se va realiza numai în cazul îndeplinirii  tuturor condiţiilor 
menţionate în prezentul contract. 

3. Eu, Cesionarul, mă oblig să achit o taxă egală cu echivalentul în lei a , fără TVA, suma care va fi inclusă în prima factură emisă pe numele meu în baza contractului de 
abonament. 

4. Eu, Cesionarul, inteleg faptul ca voi primi minutele corespunzatoare abonamentului cesionat (sau nou ales, dupa caz) proportional cu intervalul ramas de la data cesiunii pana 
la prima data de facturare. 

5. Eu, Cesionarul, urmare a încheierii prezentului contract de cesiune, declar că mă oblig să semnez odată cu semnarea contractului de cesiune şi contractul de abonament la 
Serviciul Orange pentru planul tarifar şi numărul de telefon cesionat, având posibilitatea de a opta pentru un alt plan tarifar doar în cazul în care sunt respectate restricţiile 
ofertei de care a beneficiat Cedentul. Nerespectarea acestei condiţii atrage invalidarea prezentului contract de cesiune. 

6. Eu, Cesionarul, declar că am luat la cunoştinţă de faptul ca semnarea contractului de abonament la Serviciul ORANGE ca urmare a prezentei cesiuni nu conferă dreptul de a 
beneficia de ofertele de achiziţie ale S.C. Orange România S.A. 

7. Eu, Cesionarul, mă oblig ca în cazul în care S.C. Orange România S.A. nu validează prezentul contract de cesiune, să predau cartela SIM primită de la Cedent acestuia în 
termen de 24 de ore de la comunicarea de către S.C. Orange România S.A. a invalidării cesiunii. Nerespectarea acestei obligaţii conduce automat la blocarea de catre Orange 
Romania a accesului la serviciile de telefonie mobila aferente cartelei SIM, plata serviciilor aferente abonamentului in cauza revenind automat in sarcina Cedentului. Acesta 
din urma este obligat ca in termen de maxim 7 zile de la data invalidarii de catre Orange Romania a contractului de cesiune, si, in cazul in care nu a intrat in poseseia cartelei 
SIM aflate la Cesionar, sa solicite la orice punct de vanzare Orange o noua cartela SIM pentru abonamentul detinut (alocarea noii cartele SIM va fi gratuita). Deblocarea 
accesului la serviciile de telefonie mobila aferente SIM-ului nou procurat, sau recuperat de la Cesionar – dupa caz, se poate efectua de catre Cedent, prin apel gratuit la 411. 
Totodata, eu Cesionarul recunosc raspunderea ce imi revine fata de Orange Romania S.A. privind plata convorbirilor si a taxei de abonament aferente intervalului curs de la 
data cesionarii si pana la data anuntului de invalidare a prezentului contract de cesiune, plus intervalul de 24 ore acordat pentru predarea cartelei SIM catre Cedent (conform 
dispozitiilor aliniatului precedent din prezentul articol). 

Cedentul 
1. Eu, Cedentul, la data semnării prezentului contract de cesiune, mă oblig să predau către Cesionar cartela SIM corespunzatoare abonamentului cesionat (in stare 

activă) aflată în posesia mea,(cu excepţia situaţiilor prevăzute la articolul IV, “Clauze speciale”). Nepredarea cartelei SIM concomitent cu semnarea prezentului 
contract de catre Cedent catre Cesionar duce la desfiintarea de drept a contractului de cesiune, fara a fi necesara vreo notificare in acest sens si fara interventia 
instantei de judecata . 

2. Eu, Cedentul, mă oblig să achit, în condiţiile asumate prin contractul de abonament cesionat, toate obligaţiile fiscale aferente serviciilor de telefonie mobila prestate 
în favoarea mea de către S.C. Orange România S.A pana la momentul cesiunii, tinandu-se cont de minutele / beneficiile corespunzatoare intervalului de la ultima 
data de facturare si pana la data cesiunii. Neachitarea acestor datorii poate atrage nevalidarea prezentului contract. 

3. Eu, Cedentul, ma oblig sa preiau inapoi in contul meu abonamentul (SIM-ul) supus initial cesionarii in cazul in care cesiunea este invalidata de catre 
Orange Romania S.A. In cazul in care in 24 de ore de la data invalidarii cesiunii nu primesc de la Cesionar cartela SIM predata acestuia anterior, ma 
oblig ca in urmatoarele maxim 7 zile sa cer o alta cartela SIM la orice punct de vanzare Orange si sa apelez Serviciul Relatii Clienti pentru a solicita acordarea 
accesului in retea pentru acest SIM 
Eu, Cedentul, inteleg ca taxa de abonament curge in continuare in contul meu dupa invalidarea cesiunii, raspunderea Cesionarului fiind doar convorbirile si taxa de 
abonament pentru intervalul de la cesiune pana la invalidare (plus 24 ore). 

 
4. Eu, Cedentul (vechiul titular), declar că sunt de acord ca în cazul în care pe ultima factura apare o suma negativa, modalitatea de plata sa fie următoarea: 

a. mandat poştal 
b. transfer în contul Cedentului (vechiului titular) (în acest caz vă rugăm să menţionati banca, sucursala şi nr. contului în lei în care se va face 

transferul ………………………………………….) 
Contravaloarea oricarui bonus, oferta speciala acceptată la încheierea sau în cursul derulării contractului, ofertă/program de fidelizare care generează 
sume negative, nu poate fi transformată în bani şi/sau returnată clientului. 

5. Eu, Cedentul (vechiul titular), declar că sunt  de acord să cedez în favoarea Cesionarului ……………… puncte Thank You ce mi-au fost oferite   de 
S.C. Orange România S.A. prin programul Orange Thank You (pot fi cesionate maximul punctelor valide la data operării cesiunii). 

IV. Clauze speciale 

Dacă abonamentul Cedentului, aferent numărului de telefon cesionat prin prezentul contract, este de tip "Abonament reîncărcabil", Cesionarul va primi o nouă 
cartelă SIM iar cesiunea prezentă va fi operată numai de la data de facturare a Cedentului şi în conformitate cu prevederile prezentului contract; daca abonamentul 
ales de Cesionar este Shared Minutes sau Business Flexibil Grup, cesiunea se va procesa de la data de facturare a Cedentului. 

Încheiat la BUCURESTI azi …………., în 4 (patru) exemplare, din care cate unul pentru Cedent si Cesionar. 
 

Semnătura Cedentului Semnătura Cesionarului S.C. ORANGE ROMANIA S.A. prin Agent CORPORATE 
Ştampila Ştampila Număr de Validare 

 


