
 

 

 
 

ACORD PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI 
 
 

DENUMIRE SI NUMAR CONTRACT CESIONAT („Contractul”): Nr. ................................ din data de .........................................  
 

DATE PRIVIND CEDENTUL („CLIENTUL INITIAL”) 
Denumire si forma juridica: __________________________________________________________________ 
Sediu social:__________________________________________________________ 
CUI: ______________________ CIF: RO______________________ 
Numar de Ordine in Registrul Comertului: J___________________________ 
Reprezentant ___________________________ in calitate de  _________________________________________ 
 

DATE PRIVIND CESIONARUL („CLIENTUL NOU”) 
Denumire si forma juridica _____________________________________________________________________ 
Sediu social:___________________________________________________________________________ 
CUI: ______________________ CIF: RO______________________ 
Numar de Ordine in Registrul Comertului: J___________________________ 
Capital social: _____________________________________ 
Cont bancar RO_____________________________ deschis la ______________________________________ 
Adresa e-mail _________________________  
Reprezentant __________________________________ in calitate de _____________________ 
 

I. OBIECTUL ACORDULUI 
1.1. Prin prezentul acord, Clientul Initial impreuna cu Clientul Nou convin asupra cesiunii Contractului de la Clientul Initial la Clientul Nou, 
astfel cum acesta a fost incheiat intre Clientul Initial si Telekom Romania Mobile Communications S.A. (denumita in continuare „Telekom 
Romania Mobile”), dupa cum urmeaza: 

 Cesiunea totala a Contractului, respectiv a tuturor Serviciilor contractate in baza Contractului 
 Cesiunea partiala a Contractului cu privire exclusiv la urmatoarele Servicii descrise in tabelul de mai jos: 

Serviciu/Optiune Eticheta Produs/Numar telefon 
  
  
  
  
  

 

II. EFECTELE ACORDULUI 
2.1. Prezentul acord va fi adus la cunostinta Telekom Romania Mobile in scris, in original, urmand ca in urma primirii sale Telekom Romania 
Mobile sa anunte, prin intermediul unui reprezentant de vanzari, atat Clientul Initial, cat si Clientul Nou in legatura cu 
acceptarea/neacceptarea cesiunii Contractului conform prezentului acord, precum si cu privire la realizarea/nerealizarea cesiunii 
Contractului.  
2.2.  In cazul in care Telekom Romania Mobile accepta cesiunea Contractului, aceasta se va realiza prin modificarea titularului 
Contractului conform prezentului acord, operata de Telekom Romania Mobile in sistemele sale, data la care se va produce cesiunea 
Contractului, data denumita „Data Cesiunii”. 
2.3. In situatia in care cesiunea Contractului nu se realizeaza, indiferent de cauza, Contractul incheiat intre Clientul Initial si Telekom 
Romania Mobile va ramane in vigoare si isi va produce efectele in continuare, in termenii si conditiile agreate initial, prezentul Acord 
neproducand efecte juridice.  
2.4. De la Data Cesiunii, Clientul Nou devine parte in Contract, inlocuind, astfel, actualul Client in toate drepturile si obligatiile Clientului din 
Contract. Obligatiile de plata ale Clientului Initial rezultate din executarea Clientului inainte de Data Cesiunii si care nu au fost facturate de 
Telekom Romania Mobile inainte de Data Cesiunii cad exclusiv in sarcina Clientului Initial, prevederile Contractului referitoare la plata si 
raspundere contractuala aplicandu-se in continuare intre Telekom Romania Mobile si Clientul Initial in legatura cu ante-mentionatele 
obligatii de plata. 



 

 

2.5. In cazul in care Clientul Initial a primit in custodie sau cu chirie echipamente de la Telekom Romania Mobile in baza Contractului, 
Clientul Initial declara ca le va preda Noului Client la Data Cesiunii, iar Noul Client declara ca le va primi de la Clientul Initial in starea in 
care acestea se afla la Data Cesiunii, Telekom Romania Mobile neavand nici o raspundere in acest sens. 
2.6. In cazul in care Clientul Initial a achizitionat cu plata in rate echipamente in baza Contractului si, pana la Data Cesiunii, nu a efectuat 
plata integrala a pretului acestor echipamente, conform acordului dintre Noul Client si Clientul Initial exprimat prin bifare corespunzatoare 
mai jos: 

 proprietatea asupra echipamentului/lor ramane Clientului Initial cu plata integrala de catre acesta catre Telekom Romania 
Mobile a restului de plata ramas de achitat; plata se va efectua pe baza facturii emise de Telekom Romania Mobile, in termen de 
maximum 2(doua) zile de la data prezentului Acord; 

 proprietatea asupra echipamentului/lor se transfera de la Clientul Initial la Noul Client cu transferul planului de rate ramase de 
achitat conform Contractului. 

2.7. Clientul Initial si Noul Client inteleg si accepta ca faptul ca Telekom Romania Mobile poate solicita Noului Client constituirea unei 
garantii pentru acceptarea cesiunii Contractului. 
2.8. Noul Client intelege si accepta faptul ca de la Data Cesiunii, dupa cum este cazul, (a) serviciile suplimentare/optinile aferente Serviciului 
vor fi desfiintate, (b) restrictiile instalate de Clientul Initial vor fi ridicate, (c) redirectionarile activate de Clientul Initial vor fi eliminate. 
2.9. Clientul Initial se obliga ca la Data Cesiunii sa predea cartela/cartelele SIM pentru accesul la Serviciile obiect al Contractului, Telekom 
Romania Mobile neavand nici o raspundere sau obligatie in acest sens. 
 

III. CONDITIILE ACCEPTARII CESIUNII CONTRACTULUI 
3.1. Clientul Initial si Noul Client inteleg si accepta ca cesiunea Contractului va putea fi acceptata de catre Telekom Romania Mobile daca 
sunt indeplinite in mod cumulativ a urmatoarele conditii: (i) Clientul Nou sa corespunda criteriilor de eligibilitate stabilite de Telekom 
Romania Mobile conform standardelor sale in vigoare la data pentru care s-a solicitat cesiunea Contractului; (ii) Clientul Nou sa prezinte, 
in termen de maximum 7 zile lucratoare de la solicitarea Telekom Romania Mobile, orice documente necesare si/sau sa constituie orice 
garantii solicitate de Telekom Romania Mobile ; (iii) Clientul Nou sa semneze orice document necesar, inclusiv un nou contract cu Telekom 
Romania Mobile, in termen de maximum 3 zile de la solicitarea Telekom Romania Mobile; (iv) Clientul Initial sa achite in intregime toate 
debitele pe care le are fata de Telekom Romania Mobile si sa faca dovada platii catre Telekom Romania Mobile, inclusiv a pretului integral 
al echipamentelor achizitionate in baza prezentului Contract si a caror proprietate ramane la Clientul Initial; (iv) Data Cesiunii sa nu fie mai 
devreme de 30 de zile de la data activarii initiale, reactivarii sau data ultimului transfer a Serviciilor, dupa cum este cazul.  
3.2. Clientul Initial si Noul Client inteleg si accepta ca Telekom Romania Mobile va analiza prezentul acord si va lua decizia in mod unilateral, 
dupa cum considera de cuviinta, daca accepta cesiunea Contractului, neavand nici o obligatie in acest sens. De asemenea, Telekom 
Romania Mobile isi rezerva dreptul de a accepta cesiunea Contractului in cazul in care una sau mai multe conditii dintre cele mentionate 
la pct. 3.1 de mai sus nu sunt indeplinite 
 

IV. DECLARATIILE PARTILOR 
4.1. Clientul Nou declara ca a luat la cunostinta si este de acord sa achite orice suma justificat solicitata de Telekom Romania Mobile pentru 
cesiunea Contractului, in valoarea indicata de Telekom Romania Mobile. Taxa va fi evidentiata in factura emisa de Telekom Romania 
Mobile. 
4.2. Clientul Initial si Clientul Nou declara, prin semnarea prezentului acord, ca au drepturi depline si autoritatea de a incheia prezentul 
acord. De asemenea, fiecare persoana care semneaza prezentul acord in numele si pe seama fiecarei parti declara si garanteaza ca a fost 
pe deplin imputernicita sa semneze prezentul acord si ca au fost intreprinse toate masurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului 
acord. Orice incalcare de catre 
4.3. Clientul Initial declara ca nu a primit si nici nu a trimis catre Telekom Romania Mobile nici o notificare pentru incetarea Contractului si 
nu a indeplinit nici un act si/sau nu a intreprins nici o actiune sau inactiune care ar putea fi considerata drept o incalcare a Contractului 
si/sau ar putea da Telekom Romania Mobile dreptul de a solicita incetarea Contractului si/sau plata de despagubiri. 
4.4. Clientul Initial si Clientul Nou declara si accepta ca cesiunea Contractului conform prezentului acord si a indeplinirii conditiilor solicitate 
de Telekom Romania Mobile sa se produca automat la Data Cesiunii fara a fi necesara incheierea unui act aditional la Contract in acest 
sens. 
4.5. Clientul Initial si Clientul Nou declara si accepta ca orice modificare a prezentului acord poate fi facuta numai in scris si devine opozabila 
Telekom Romania Mobile numai dupa primirea de catre Telekom Romania Mobile, in scris, in original, a unui exemplar al documentului 
modificator. In cazul modificarii acestui acord, Clientul Initial si Clientul Nou declara si accepta ca Telekom Romania Mobile poate schimba 
conditiile acceptarii cesiunii Contractului fata de cele anterior comunicate. 
4.6. Daca, inainte de Data Cesiunii, intervine decizia Clientului Initial si a Clientului Nou de a inceta prezentul acord, aceasta decizie va fi de 
indata comunicata Telekom Romania Mobile, prin inscris semnat atat de Clientul Initial, cat si de Clientul Nou si devine opozabila Telekom 
Romania Mobile de la data la care Telekom Romania Mobile ia cunostinta despre acest inscris. In situatia in care comunicarea deciziei de 
incetare a prezentului acord catre Telekom Romania Mobile intervine dupa Data Cesiunii, prezentul acord si cesiunea Contactului raman 
valabile. 



 

 

 
Prezentul acord s-a incheiat astazi ___/___/______, in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, unul pentru Clientul Initial, unul 
pentru Clientul Nou si unul pentru Telekom Romania Mobile. 
 

Client Initial 
 

Client Nou 

Denumire  Denumire  
Subsemnatul, ............................................................................., 
posesor al CI/BI seria .............. nr. .......................... eliberat (a) de 
......................... la data de ......................, declar pe proprie 
raspundere ca am deplina autoritate sa reprezint Clientul Initial, 
cu datele de identificare ale acestuia mentionate in preambulul 
prezentului acord, la incheierea prezentului acord, in calitate de:  
 administrator 
 imputernicit, in temeiul imputernicirii acordate de catre Clientul 
Initial si care nu a fost revocata la data prezentului acord (anexata 
prezentului acord). 
 
Dau prezenta declaratie cunoscand prevederile Codului Penal 
privind infractiunile de inselaciune, fals in inscrisuri sub 
semnatura privata, uz de fals, abuz de incredere.  
 

Subsemnatul, ............................................................................., 
posesor al CI/BI seria .............. nr. .......................... eliberat (a) de 
......................... la data de ......................, declar pe proprie 
raspundere ca am deplina autoritate sa reprezint Clientul Nou, cu 
datele de identificare ale acestuia mentionate in preambulul 
prezentului acord, la incheierea prezentului acord, in calitate de:  
 administrator 
 imputernicit, in temeiul imputernicirii acordate de catre Clientul 
Nou si care nu a fost revocata la data prezentului acord (anexata 
prezentului acord). 
 
Dau prezenta declaratie cunoscand prevederile Codului Penal 
privind infractiunile de inselaciune, fals in inscrisuri sub 
semnatura privata, uz de fals, abuz de incredere.  
 

Semnatura/Stampila  
  

Semnatura/Stampila   

 

DECLARATIILE PARTENERULUI AUTORIZAT TELEKOM ROMANIA MOBILE: 
Subsemnatul Partener Autorizat Telekom Romania Mobile, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal referitoare la falsul in declaratii, 
atest pe proprie raspundere urmatoarele: 
1. conformitatea copiilor documentelor anexate la prezentul acord cu originalele confruntate de  catre mine in prezenta partilor; 
2. identitatea partilor care a fost stabilita pe baza documentelor de identitate prezentate de catre acesta/acestia in fata mea. 
 
Telekom Romania Mobile Communications S.A. prin Partener Autorizat 
Nume Partener Autorizat Telekom Romania Mobile _____________________________ 
Cod Partener Autorizat Telekom Romania Mobile __________________________ 
 
Semnatura/Stampila _________________________                                                                        Data: _____ / _____ / _____          

 


