
 
Termeni si conditii  
 
1. Parti:  
Orange Romania S.A.(denumita in continuare "Orange") este o societate romaneasca avand sediul 
social in B-dul Lascar Catargiu nr.47-53, Sector 1, Bucuresti, Romania, capital social subscris şi vărsat 
93.596.732, 50 lei, numar de telefon +4021/203.33.33, numar de fax +4021/203.78.96, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, codul unic de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105.  
 
Orice persoana fizica sau juridica, titulara a unuia sau mai multor contracte de furnizare de servicii 
Orange, indiferent daca serviciile Orange respective sunt preplatite sau pe baza de abonament, ori sunt 
servicii de telefonie mobila sau de date (denumit in continuare "Clientul").  
 
2. Obiect:  
2.1. Prezentul contract are ca obiect furnizarea de catre Orange catre Client a serviciului "FUN/CHAT" 
(denumite in continuare "Serviciul") prin intermediul interfetelor Orange: mesaj scris catre numarul scurt 
366, respectiv portalul Orange pe mobil, in pagina dedicata (m.orange.ro -> meniu -> chat).  
2.3. Utilizarea de catre Client a Serviciului/Serviciilor implica acceptarea prevederilor prezentului Contract, 
precum si obligativitatea respectarii acestora de catre Client.  
2.4. Orange isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Contract si/sau de a 
suspenda/intrerupe furnizarea Serviciului/Serviciilor, orice modificare fiind adusa la cunostinta Clientului 
inainte de data la care va intra in vigoare printr-un act aditional la prezentul Contract care va fi publicat si 
care poate fi accesat la pagina http://www.orange.ro/multimedia/fun/fun-chat-ro.html in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare.fără drept de censare,  
 
3. Descrierea Serviciului:  
3.1. Serviciul ofera Clientului accesul la camere de chat si la modalitati de administrare a profilului propriu 
in cadrul Serviciului, prin interfetele Orange.  
3.2. Orange Romania va pune la dispozitie Serviciul numai prin intermediul interfetelor Orange: mesaj 
scris catre numarul scurt 366, respectiv portalul Orange pe mobil, in pagina dedicata (m.orange.ro -> 
meniu -> chat).  
3.3. Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila si se face numai prin intermediul 
recunoasterii numarului de telefon al Clientului (MSISDN).  
3.4. Clientul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala si neconditionata, a 
termenilor si conditiilor continute in acest Contract si dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare 
pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului.  



4. Drepturi si obligatii:  
4.1. Accesul la Serviciu nu ii confera dreptul Clientului de areproduce partial sau integral, de a  copia, de 
a  vinde/revinde sau de a  exploata in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor 
Orange orice informatie la care are acces in urma utilizarii Serviciului. 
4.2. Clientul intelege si este de acord ca fiecare persoana are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei 
umane, cum sunt viata, sănătatea, integritatea fizică şi psihică, demnitatea, intimitatea vieţii private, 
libertatea de conştiinţă etc. si isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la continutul mesajelor 
transmise.  
4.3. Clientul se obliga sa nu utilizeze Serviciul într-un mod care afecteaza negativ interesele legitime ale 
Orange România sau ale unei terte persoane prin intermediul unor actiuni ca urmatoarele: (a) mesaje 
care hartuiesc sau deranjeaza pe ceilalti utilizatori, prin continutul lor calomnios, prin care se defaimeaza 
sau se dezvaluie informatii personale ale vreunui tert, (b) continuarea expedierii de mesaje prin interfetele 
Orange catre un adresant care a indicat ca nu doreste sa mai primeasca asemenea mesaje, (c) 
expedierea de mesaje rauvoitoare, inclusiv, dar fara a se limita la, mesaje de tip „mailbombing”, (d) 
mesaje ilegale sau expedierea sau afisarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu 
încalcarea prevederilor legale în vigoare, (e) expedierea sau afisarea de mesaje care sunt destinate sau 
folosite pentru a hartui terte persoane (f) expedierea sau afisarea de mesaje care violeaza dreptul de 
proprietate intelectuala sau industriala Orange România, a unui tert sau de mesaje continând informatii 
pentru care Clientul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice conditii, conform oricarei legi 
române sau straine aplicabile etc.  
4.4. Clientul intelege si este de acord, in mod explicit, ca Orange are dreptul de a refuza cererea de 
inregistrare si are dreptul de a suspenda, restrictiona accesul Clientului la Serviciu sau de a inceta 
furnizarea Serviciului, imediat, fara preaviz sau alta formalitate in situatiile in care se constata ca acesta a 
furnizat infomatii neconforme cu realitatea, sau foloseste Serviciul intr-un mod neconform cu uzantele 
normale, incluzand tentativele de trimitere de mesaje nesolicitate, trimiterea a mai multe mesaje intr-o 
perioada scurta de timp, fapt ce duce la ingreunarea functionarii serviciului pentru ceilalti utilizatori, 
respectiv de a patrunde abuziv in sistemele care gestioneaza Serviciul, actiuni care impiedica sau 
ingreuneaza functionarea Serviciului si pentru incalcarea obligatiilor prevazute la art.4.2 si 4.3 din 
prezentul Contract.  
5. Furnizarea informatiilor personale  
5.1. Optand pentru utilizarea Serviciului/Serviciilor, Clientul se obliga sa furnizeze corect si complet toate 
informatiile personale si orice alte informatii necesare solicitate de Orange in vederea accesarii si 
furnizarii Serviciului. In lipsa informatiilor corecte si complete, Orange nu poate furniza Serviciu solicitate 
de Client.  
5.2. Drepturile si obligatiile asumate prin prezentul Contract nu pot face obiectul transferului catre alte 
persoane. Daca se constata ca ele au fost transferate, Clientul este de acord cu inchiderea automata a 
contului si revocarea accesului la Serviciu.  
6. Securitatea datelor personale  
6.1. Clientul este de acord ca datele sale personale pe care le declara (nume, prenume, adresa, e-mail, 
numar de telefon, serie si numar BI/CI) sa fie utilizate de catre Orange si/sau de catre operatorii 
Serviciului, exclusiv pentru furnizarea Serviciului, pentru informare prin e-mail, mesaje scrise (SMS), 
posta sau alte mijloace de comunicare 
6.2. Clientul are dreptul de a solicita prin apel la Serviciul Clienţi Orange, la numarul 411 pentru abonaţi 
sau 444 pentru clienţii PrePay, sau in scris la adresa Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu 47-53, sector 1, 
ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum şi a 
Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vietii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice. În acest sens, Orange garantează persoanelor fizice următoarele drepturi 
conform art. 12-15 şi art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:  
- dreptul de a fi informaţi;  
- dreptul de a avea acces la date;  
- dreptul de interventie asupra datelor;  
 



 
- dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor;  
- dreptul de a se adresa justiţiei.  
 
6.3.Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Orange Romania S.A. nu transmite aceste 
date unor terte persoane sau unor companii neimplicate in derularea Serviciului si se obliga sa le utilizeze 
strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Orange Romania S.A.  
6.4 Datele personale ale Clientilor vor putea fi utilizate de catre Orange Romania S.A. pentru realizarea 
de rapoarte statistice etc.  
6.5. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii 
tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza 
legii.  
6.6. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor 
care se afla in controlul nostru. 
 
7. Costuri 
7.1 Orice mesaj scris trimis la numarul scurt 366 este taxat dupa cum urmeaza: 
 - SMS – 0,01 EURO plus TVA 
 - MMS – 0,14 EURO plus TVA 
 
7.2 Traficul efectuat pentru explorarea (navigarea) in Serviciu prin intermediul portalului Orange pe mobil 
(m.orange.ro/chat) va fi taxat conform planului tarifar activ pe numarul Clientului. 
 
7.3 Pentru fiecare din actiunile urmatoare se va aplica o taxa de 0.01 EURO plus TVA: 

- Trimiterea unui mesaj privat 
- Trimiterea unui cadou virtual 
- Postarea pe o cameră de chat 
- Utilizarea unui serviciu de conținut 
 

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL 
SITE-ULUI SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL VA FI CONSIDERATA O 
TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU 
ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT. 


