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Sec]iunea 1

Dispozi]ii specifice tuturor tipurilor de servicii PrePay

1.1. Defini]ii

Termenii scri[i cu majuscul` vor avea \n]elesul care le este atribuit mai jos:

Activarea: data de la care Clientul are acces la Serviciile contractate.

Aplica]ia “My Orange”: serviciul prin intermediul c`ruia sunt furnizate 
informa]ii despre situa]ia contului de client Orange, atât abona]ilor, 
cât [i utilizatorilor PrePay [i prin care se pot efectua modific`ri în cel 
mai scurt timp. Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume 
de utilizator [i o parol`. Clientul \[i asum` \ntreaga r`spundere pentru 
p`strarea \n siguran]` a parolei [i utilizarea acesteia. Prin Aplica]ia 
“My Orange”, Clien]ii î[i pot pl`ti factura Orange online cu cardul, pot 
solicita schimb`ri de pachete, activ`ri sau dezactiv`ri de op]iuni [i 
servicii, pot reînc`rca un cont PrePay, pot defini sau modifica numerele 
favorite, inclusiv alte ac]iuni de administrare a contului de client Orange.

Bonus: valoare acordat` de c`tre Orange România Clientului conform 
ofertei comerciale, \n baza Creditului PrePay achizi]ionat de Client sau 
a Serviciilor PrePay utilizate de acesta. Aceast` valoare se adaug` 
Creditului PrePay.

Cartela SIM: suportul fizic care, introdus \ntr-un terminal/echipament 
omologat, asigur` accesul Clientului PrePay la Serviciile PrePay dup` 
Activare [i permite identificarea Clientului PrePay \n Re]eaua Orange.

Creditul PrePay ini]ial: creditul PrePay ob]inut de Client cu ocazia 
activ`rii Cartelei SIM cu credit sau cu ocazia primei re\nc`rc`ri a unei 
Cartele SIM 0 credit. 

Creditul PrePay: valoarea \n limitele c`reia Clientul poate beneficia 
de Serviciile PrePay conform Planului tarifar ales [i care include f`r` 
a se limita la creditul PrePay ini]ial, precum [i orice alt Credit PrePay 
ob]inut ca urmare a re\nc`rc`rii sau prin alte metode indicate de 
Orange România.

Clientul PrePay: de]in`torul Cartelei SIM.

Contul PrePay: cuprinde informa]ii referitoare la datele de identificare 
ale Clientului PrePay [i ale Cartelei SIM pe care o utilizeaz`, Creditul 

PrePay disponibil [i utilizat de Client, precum [i perioada activ` [i de 
gra]ie a Creditului PrePay.

Date cu caracter personal: orice informa]ii referitoare la o persoan` 
fizic` identificat` sau identificabil`, astfel cum sunt acestea definite 
\n reglement`rile referitoare la protec]ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor 
date.

Deranjament al Serviciului de date/voce: o întrerupere a Serviciului 
cauzat` de nefunc]ionarea a cel pu]in 5 sta]ii de baz` adiacente.

Frauda Clientului PrePay: orice ac]iune sau inac]iune a Clientului (i) 
care constituie o \nc`lcare sau o tentativ` de \nc`lcare a obliga]iilor sale 
contractuale sau legale, cu inten]ia de a produce fie Orange România, 
fie unui ter], un prejudiciu de orice natur` sau de a ob]ine un folos 
necuvenit pentru sine sau pentru altul sau (ii) care are drept consecin]` 
producerea unui asemenea prejudiciu sau ob]inerea unui asemenea 
avantaj.

Materiale informative: materiale tip`rite care ofer` informa]ii despre 
Serviciile PrePay publicate de Orange [i reactualizate la anumite 
intervale de timp, distribuite \mpreun` cu Cartela SIM PrePay.

Indicatorii Obiectivi: parametrii utiliza]i de Orange România \n vederea 
constat`rii unei utiliz`ri abuzive sau anormale a Serviciului de Roaming 
la nivel de cartel` SIM. Pot consta \n: 

- volumul traficului de Voce sau al traficului de Date efectuat \n SEE mai 
mare decat volumul traficului de Voce sau al traficului de Date efectuat 
pe Teritoriul României sau \n alte state \n afara celor membre SEE [i 

- perioada de prezen]` a Clientului \n SEE mai mare decât perioada de 
prezen]` pe Teritoriul României sau al altor state \n afara celor membre 
SEE; \n scopul determin`rii acestui Indicator Obiectiv, ziua \n care 
Clientul se \nregistreaz` \n Re]eaua Orange România este considerat` 
zi de prezen]` pe Teritoriul României; sau 

- perioada de lung` inactivitate a unei cartele SIM, asociat` cu utilizarea 
preponderent` \n statele membre ale SEE sau 

- achizi]ionarea [i utilizarea subsecvent` a mai multor cartele SIM de c`tre 
acela[i Client pentru Serviciile de Roaming \n statele membre ale SEE.
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Minut na]ional: minut care se poate utiliza c`tre orice destina]ie fix` 
sau mobil` de pe Teritoriul României; include atât minute în Re]ea cât 
[i minute \n afara Re]elei; Minutele na]ionale se pot utiliza [i \n Roaming 
pentru destina]ii din Spa]iul Economic European (SEE) dac` Pachetul 
de Servicii achizi]ionat este un pachet cu Acces Roaming SEE inclus, 
\n condi]iile ofertei comerciale.

Minut \n Re]ea: minut ini]iat \n interiorul Re]elei Orange [i care se 
poate utiliza în cadrul apelurilor c`tre alte destina]ii fixe sau mobile din 
interiorul Re]elei Orange România.

Minut \n afara Re]elei: minut care se poate utiliza \n cadrul apelurilor 
ini]iate din re]eaua Orange România [i terminate \n re]elele altor 
operatori na]ionali de comunica]ii electronice fixe sau mobile.

Minut interna]ional: minut ini]iat \n interiorul Re]elei Orange [i care se 
poate utiliza în cadrul apelurilor c`tre alte destina]ii fixe sau mobile din 
interiorul Re]elei Orange România. 

Orange România: societatea comercial` Orange România S.A., 
persoan` juridic` de drept român, cu sediul \n Bd. Lasc`r Catargiu, 
nr. 47-53, sector 1, Bucure[ti, România, \nregistrat` la Registrul 
Comer]ului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de |nregistrare 
9010105, cu Cod de \nregistrare \n scopuri de TVA RO9010105, 
num`r de \nregistrare \n registrul de eviden]` a prelucr`rilor de 
date cu caracter personal: 1014, capital social subscris [i v`rsat 
93.596.732,50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 
deschis la banca ING Bank.

Parola: [ir de caractere, alocat fiec`rui Client, \n scopul protej`rii 
informa]iilor referitoare la Client [i folosirii de c`tre acesta, \n siguran]`, 
a Serviciilor furnizate de Orange România. Clientul î[i asum` întreaga 
r`spundere pentru p`strarea în siguran]` a Parolei [i utilizarea acesteia. 
Parola se poate modifica doar la solicitarea Clientului, singurul în 
m`sur` s` o cunoasc`.

Pachet de Servicii cu acces Roaming SEE: oferta comercial` a 
Orange România ce ofer` Clientului posibilitatea de a utiliza, cu 
respectarea politicii de utilizare rezonabil` a Serviciilor de Roaming SEE, 
resursele incluse (minute, SMS, MB) pentru comunica]ii \n Roaming 
originate [i terminate \n re]elele operatorilor din SEE.

Aceste pachete sunt supuse Regulamentului UE nr. 531/2012 [i 
Regulamentului de aplicare nr. 2016/2286. Dup` consumarea resurselor 
incluse \n Pachet, tarifele de roaming pentru Serviciul de Roaming SEE 
sunt cel mult egale cu tarifele na]ionale aferente Pachetului de]inut, \n 
condi]iile ofertei comerciale, la care Orange România are dreptul de a 
aplica o supratax` \n conformitate cu art.1.18 lit.c) din TCG. 

SEE reprezint` Spa]iul Economic European compus \n acest moment 
din statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Lichtenstein [i 
Norvegia.

Plan tarifar: op]iuni de stabilire a Tarifelor pentru Serviciile PrePay [i 
Serviciile incluse PrePay descrise \n oferta comercial`.

Perioada activ` a creditului ini]ial: termenul de valabilitate a Creditului 
PrePay ini]ial \n cadrul c`ruia clientul PrePay beneficiaz` de Serviciile 
PrePay [i care \ncepe de la data activ`rii Cartelei SIM.

Perioada activ`: perioada \n care Clientul PrePay beneficiaz` de 
Serviciile PrePay [i care const` \n perioada activ` a Creditului PrePay 
ini]ial [i/sau \n termenul de valabilitate aferent Creditului PrePay ob]inut 
cu prilejul unei Re\nc`rc`ri sau prin orice alt` metod` indicat` de 
Orange România; se \ncheie la data limit` stabilit` de Orange România 
prin ofertele comerciale.

Perioada de gra]ie: perioada care \ncepe \n ziua urm`toare expir`rii 
Perioadei active [i se \ncheie conform ofertei comerciale Orange [i pe 
parcursul c`reia Clientul poate fi apelat [i poate apela anumite numere 
gratuite.

Re\nc`rcare: realimentarea Creditului PrePay prin oricare dintre 
metodele comunicate de Orange prin oferta comercial` [i care presupun 
plata \n avans a valorii \n limitele c`reia Clientul poate beneficia de 
Serviciile PrePay conform Planului tarifar ales.

Re]eaua Orange România: re]eaua de comunica]ii electronice, 
proprietatea Orange România, prin intermediul c`reia se furnizeaz` 
Serviciile oferite de Orange România.

Serviciile ter]ilor: servicii oferite de ter]i de care Clientul poate beneficia 
la discre]ia sa prin intermediul Orange România [i \n leg`tur` cu care 
Orange România ac]ioneaz` ca intermediar.
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Servicii PrePay: reprezint` Serviciul de Voce [i Serviciul de transmisiuni 
de date mobile furnizate de Orange România, de care Clientul 
beneficiaz` prin plata Tarifului PrePay, pe \ntreaga durat` a Perioadei 
active [i par]ial pe durata Perioadei de gra]ie.

Servicii incluse PrePay: serviciile activate automat \mpreun` cu 
Serviciile PrePay [i furnizate \n scopul sporirii confortului [i satisfac]iei 
Clientului \n ceea ce prive[te Serviciile PrePay.

Servicii suplimentare PrePay: servicii oferite de Orange România pe 
lâng` Serviciile PrePay activate automat sau la solicitarea Clientului, a 
c`ror utilizare presupune costuri suplimentare.

Serviciul Roaming: serviciul suplimentar PrePay care ofer` Clientului 
PrePay posibilitatea de a beneficia de Serviciile PrePay prin intermediul 
unei alte re]ele, numai \n condi]iile acordului comercial \ncheiat \ntre 
Orange România [i operatorul acelei re]ele, atunci când Clientul PrePay 
nu se afl` \n aria de acoperire geografic` a Re]elei Orange România. 
Serviciul se poate activa/dezactiva la solicitarea Clientului cu excep]ia 
Pachetelor de Servicii care nu permit activarea acestui Serviciu.

Serviciul Roaming in restul lumii: Serviciul Roaming disponibil \n orice 
stat \n afara celor membre SEE.

Serviciul Roaming SEE: Serviciul Roaming oferit \n statele membre 
SEE, \n conformitate cu dispozi]iile Regulamentelor UE nr. 531/2012 
[i Regulamentului de aplicare nr. 2016/2286.

Tarif: suma perceput` de Orange România Clientului pentru furnizarea 
unui anumit tip de serviciu. Tarifele sunt publicate pe pagina oficial` 
www.orange.ro [i \n materialele publicitare dedicate ofertelor 
comerciale. Suplimentar acestor medii de informare, Clientul poate lua 
cuno[tin]` de acestea [i prin solicitare de informa]ii Serviciului Clien]i 
sau \n orice magazin Orange.

Tarife administrative: tarife percepute de c`tre Orange România pentru 
prestarea unor servicii, altele decât serviciile de comunica]ii electronice 
(de ex. tariful pentru schimbare SIM, tariful pentru schimbarea planului 
tarifar etc.) [i care pot fi consultate pe www.orange.ro sau prin solicitare 
de informa]ii Serviciului Clien]i sau \n orice magazin Orange.

Termen de remediere a Deranjamentelor Serviciului de date/voce: 
intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recep]ion`rii 
de c`tre Orange România a unei reclama]ii privind un Deranjament 
validat [i momentul în care serviciul a fost repus în func]iune.

Teritoriu: teritoriul României.

Viteza maxim` teoretic`: rata de transmitere a datelor care poate 
fi realizat` \n condi]ii de laborator, prin utilizarea unor echipamente 
terminale (firewall, computer, sistem de operare, RadioLAN, modem 
etc.) [i linii de acces de ultim` genera]ie. 

Viteza maxim` estimat` de transfer a datelor: rata de transmitere 
a datelor pe care un Client al Serviciului de Date (mobile) o poate 
experimenta \n condi]ii reale. Viteza maxim` estimat` de transfer a 
datelor este viteza calculat` la nivel IP, \n conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE 2015/2120 [i ale Ghidului Organismului 
Autorit`]ilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunica]iilor 
BOR(16) 127/2016.

Viteza promovat` de transfer a datelor: rata de transmitere a datelor 
pe care Orange România o utilizeaz` \n inform`rile cu scop comercial 
referitoare la Serviciile de Date mobile. Viteza promovat` de transfer 
este egal` cu Viteza maxim` estimat` de transfer a datelor.

1.2. Cartela SIM

Cartela SIM achizi]ionat` pentru accesarea Serviciilor PrePay, precum 
[i toate datele introduse [i stocate de Client pe Cartela SIM sunt 
proprietatea Clientului. 

Datele de identificare tehnic` a Cartelei SIM sunt proprietatea 
Orange România, iar orice tentativ` de copiere a acestora de c`tre 
Client este interzis` [i se sanc]ioneaz` conform legii. Pe durata prest`rii 
Serviciilor PrePay, din motive de securitate sau pentru \mbun`t`]irea 
Serviciilor PrePay, Orange România poate solicita Clientului restituirea 
Cartelei SIM, procedând la \nlocuirea acesteia. |n cazul \n care Clientul 
solicit` \nlocuirea unei Cartele SIM deoarece prezint` defecte de fabrica]ie, 
aceasta va fi \nlocuit` gratuit. |nlocuirile Cartelelor SIM efectuate \n orice 
alte condi]ii pot fi taxate cu un tarif administrativ. Orange România nu 
r`spunde \n niciun fel pentru utilizarea Creditului PrePay \n cazul furtului 
sau pierderii Cartelei SIM.
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1.3. Activarea Serviciilor PrePay

Achizi]ionarea Cartelei SIM confer` Clientului dreptul de a solicita 
activarea Serviciilor PrePay [i obliga]ia Orange România de a asigura 
accesul Clientului la Serviciile PrePay \n condi]iile de mai jos. 

Pentru cartelele SIM cu credit PrePay ini]ial inclus, activarea Serviciilor 
PrePay are loc dup` introducerea Cartelei SIM \n telefon, pornirea 
telefonului [i introducerea codului PIN ini]ial 0000. Pentru Cartelele SIM 
0 credit, activarea Serviciilor PrePay necesit` \n plus [i re\nc`rcarea lor. 

Fiec`rei Cartele SIM i se atribuie un num`r de telefon, care se va 
comunica Clientului \n momentul introducerii Cartelei SIM \n telefon 
sau \n momentul Activ`rii. Num`rul de telefon atribuit Clientului poate 
fi schimbat de c`tre Orange România din ra]iuni impuse de autorit`]ile 
competente [i/sau din considerente tehnice, cu notificarea Clientului 
cu cel pu]in 30 (treizeci) de zile calendaristice \nainte de operarea unei 
astfel de modific`ri, dac` legea nu impune stabilirea unui alt termen. 
Modificarea num`rului de telefon \n condi]iile prev`zute \n prezentul 
paragraf nu atrage r`spunderea Orange România. 

Clientul poate beneficia de Bonusuri acordate de c`tre Orange România 
conform ofertei comerciale. De asemenea, \ncepând cu data Activ`rii, 
Clientul poate beneficia de Servicii incluse PrePay [i/sau de Servicii 
suplimentare PrePay, corespunz`tor ofertei comerciale. Planul tarifar 
al Clientului poate fi modificat de Orange România f`r` preaviz sau 
notificare, \n caz de fraud` sau tentativ` de fraud` a Clientului. 

Clientul are acces nerestric]ionat la serviciile de urgen]` - prin apel 
la num`rul unic 112, iar informa]ia de localizare este transmis` \n 
conformitate cu prevederile legale.

1.4. Achitarea contravalorii Creditului PrePay

Achitarea contravalorii Creditului PrePay poate fi f`cut` \n numerar 
sau prin intermediul cardului bancar. Orange România nu percepe 
tarife diferite \n func]ie de modalitatea de plat`. Efectuarea pl`]ii de 
c`tre Client prin virament bancar ar putea implica plata de comisioane 
specifice care vor fi \ntotdeauna \n sarcina Clientului. Modalit`]ile 
diferite de plat` a facturilor (de exemplu online, prin virament bancar 
etc.) pot presupune costuri suplimentare din partea Clientului. Pentru 

mai multe detalii referitoare la modalit`]ile de plat` Clientul poate 
accesa site-ul www.orange.ro. Orice sum` pl`tit` \n contul Clientului 
cu titlul de contravaloare Credit PrePay nu va face obiectul ramburs`rii 
de c`tre Orange România

1.5. Perioada activ`

Perioada activ` a Creditului ini]ial se calculeaz` din data activ`rii 
SIM-ului [i pân` la data limit` stabilit` de Orange România prin oferta 
comercial`, respectiv 60 de zile \ncepând cu data activ`rii Cartelei SIM. 

|n cazul unei Re\nc`rc`ri sau a primirii unor Bonusuri, Clientului PrePay 
i se acord` o nou` Perioad` activ` care are o valoare maxim` conform 
ofertelor comerciale ale Orange România. Dac` la data Re\nc`rc`rii 
sau primirii unor bonusuri exist` o perioad` activ` neepuizat`, aceasta 
se va ad`uga noii perioade active, \ns` perioada rezultat` nu va 
putea dep`[i o valoare maxim` stabilit` prin ofertele comerciale ale 
Orange România. Perioada activ` \nceteaz` la \mplinirea oric`ruia din 
urm`toarele termene:

(i) data epuiz`rii perioadei active acumulate din Creditul PrePay 
ini]ial, Reînc`rc`rile efectuate [i Bonusurile primite 

(ii) data limit` stabilit` de Orange România prin oferta comercial`.

1.6. Perioada de gra]ie

Perioada de gra]ie urmeaz` perioadei active [i se calculeaz` ca sum` 
dintre perioada activ` [i perioada de gra]ie corespondent` re\nc`rc`rii 
efectuate, dar nu mai pu]in decât perioada de gra]ie existent` anterior 
re\nc`rc`rii \n cont. 

Oricând pe durata Perioadei active, precum [i pe durata Perioadei de 
gra]ie, Clientul poate realiza o re\nc`rcare sau poate primi un bonus, 
beneficiind astfel de o nou` Perioad` activ`. 

La expirarea Perioadei de gra]ie, accesul Clientului la Serviciile PrePay 
va fi complet restric]ionat, Clientul va pierde definitiv num`rul de telefon 
[i Creditul PrePay, iar Cartela SIM va deveni inutilizabil`.



12 13

1.7. Obliga]iile p`r]ilor \n leg`tur` cu Serviciile PrePay

1.7.1. Obliga]iile Orange România

(1) Orange România depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura 
calitatea optim` a Serviciilor PrePay furnizate.

(2) Orange România nu poate fi considerat` r`spunz`toare pentru 
\nc`lcarea de c`tre Clientul PrePay sau de oricare alt` persoan`, 
a reglement`rilor aplicabile \n ceea ce prive[te modul de utilizare a 
Serviciilor PrePay, scopul utiliz`rii acestora sau con]inutul transmis, 
stocat, expus sau care face, \n orice mod, obiectul unei opera]iuni 
efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor PrePay.

(3) Calitatea Serviciilor PrePay poate fi afectat` de anumi]i factori afla]i 
\n afara controlului Orange România. Orange România nu r`spunde de 
pierderile sau distrugerile, de orice natur`, cauzate Clientului PrePay 
prin lipsa de acces la Serviciile PrePay sau furnizarea de Servicii PrePay 
de calitate necorespunz`toare cauzate de factori \n afara controlului 
Orange România (de exemplu: ac]iunea unor ter]e persoane, folosirea 
unor echipamente necorespunz`toare din punct de vedere tehnic etc.).

(4) Orange România r`spunde exclusiv pentru Serviciile sale [i, prin 
urmare, nu r`spunde pentru serviciile oferite de ter]e p`r]i, care 
fac uz, \n orice form`, de Serviciile sale. Pentru evitarea oric`rei 
ne\n]elegeri, Orange România nu r`spunde pentru prejudiciile, de 
orice natur`, suferite de Clientul PrePay \n leg`tur` cu Serviciile ter]ilor. 
Orange România nu r`spunde pentru niciun prejudiciu indirect sau viitor 
suferit de Client incluzând, dar f`r` a se limita la, prejudicii rezultate 
din folosirea necorespunz`toare a serviciilor [i/sau echipamentelor de 
comunica]ii, prejudicii rezultate din nefunc]ionarea serviciului, pierderi 
de profit sau beneficii nerealizate etc.

(5) Orange România nu r`spunde pentru ter]e persoane care beneficiaz` 
de Servicii \n absen]a unui contract \ncheiat \ntre Orange România [i 
aceast` ter]` persoan`.

(6) Orange România pune la dispozi]ia Clien]ilor PrePay informa]ii 
utile referitoare la Serviciile PrePay [i la modul de utilizare a acestora 
prin intermediul bro[urilor [i al altor documente care pot fi solicitate 
Orange România [i agen]ilor s`i, precum [i prin site-ul web 

www.orange.ro, Serviciul Clien]i, IVR Orange, Bro[urii de tarife [i 
servicii PrePay ca parte a Termenilor [i condi]iilor de utilizare pentru 
Orange PrePay. Informa]iile la care se face referire \n prezentul articol 
sunt valabile \ncepând cu data aducerii lor la cuno[tin]a publicului, cu 
excep]ia situa]iei \n care se men]ioneaz` expres o alt` dat`.

(7) Orange România garanteaz` urm`torii parametri de calitate a 
Serviciilor sale:

- rata apelurilor de voce \ntrerupte \n timpul convorbirii, pe parcursul 
unei luni < 2%

- procentul din \ntreaga suprafa]` a ]`rii acoperit de serviciul de voce 
prin celule aflate \n trafic comercial (acoperire outdoor) > 80%

|n cazul nerespect`rii acestor parametri, Orange ofer` desp`gubiri ca 
urmare a reclama]iei Clientului [i dup` analizarea \n prealabil a tuturor 
circumstan]elor existente care justific` acordarea de desp`gubiri. 

Aceste desp`gubiri se calculeaz` propor]ional cu valoarea op]iunii 
active [i durata pe care Serviciul nu a func]ionat. Desp`gubirile se 
acord` prin creditarea contului PrePay al Clientului [i prin prelungirea 
perioadei active a op]iunii.

|n cazul \n care Clientul este nemul]umit de desp`gubirile acordate de 
c`tre Orange România, acesta se poate adresa instan]elor de judecat` 
competente \n vederea recuper`rii prejudiciului suferit.

1.7.2. Obliga]iile Clientului

(1) Orange România ofer` Clientului PrePay posibilitatea de a proteja 
accesul la Datele sale personale, pentru anumite Servicii, prin utilizarea 
Parolei, iar Clientul PrePay este singurul r`spunz`tor pentru ac]iunile 
[i inac]iunile sale care au drept consecin]` accesul ter]ilor la Parola 
Clientului.

(2) Clientul PrePay este singurul r`spunz`tor pentru ac]iunile [i 
inac]iunile sale care au drept consecin]` \nc`lcarea oric`ror reglement`ri 
referitoare la condi]iile de accesare [i/sau utilizare a Serviciilor, inclusiv 
\n ceea ce prive[te serviciile care - conform reglement`rilor \n vigoare - 
nu este permis a fi accesate de c`tre toate categoriile de consumatori.
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(3) Clientul PrePay se oblig` s` utilizeze Serviciile PrePay \n conformitate 
cu prevederile legale aplicabile, cu cele existente \n Termeni [i 
Condi]ii pentru utilizarea Serviciilor PrePay [i cu instruc]iunile de 
utilizare furnizate de Orange România, s` se ab]in` de la orice ac]iuni 
[i s` evite orice inac]iuni care pot aduce atingere imaginii, numelui, 
m`rcilor sau oric`ror altor drepturi ale Orange România.

(4) Clientul PrePay este unicul r`spunz`tor pentru orice \nc`lcare a 
reglement`rilor aplicabile \n ceea ce prive[te modul de utilizare a 
Serviciilor PrePay, scopul utiliz`rii acestora sau con]inutul transmis, 
stocat, expus sau care face, \n orice mod, obiectul unei opera]iuni 
efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor PrePay.

(5) Clientul PrePay poart` \ntreaga r`spundere privind utilizarea 
Cartelei SIM indiferent de utilizatorul final al acestuia [i indiferent de 
tipul terminalului folosit \mpreun` cu Cartela SIM.

(6) Clientul se oblig` s` nu expedieze mesaje scrise, s` nu ini]ieze 
apeluri sau s` utilizeze date mobile, manual sau cu ajutorul unor sisteme 
automate, în scop promo]ional sau de prezentare a serviciilor/produselor 
sale, indiferent de natura acestora, ca activitate de cercetare de pia]`, 
sau în orice alte scopuri care sunt contrare utiliz`rii pentru nevoi proprii a 
serviciilor furnizate de c`tre Orange România. Orice utilizare a serviciilor 
Orange în alte scopuri decât efectuarea [i primirea de apeluri/SMS/
MMS/apeluri video directe între utilizatorii finali este strict interzis`. 
De asemenea utilizarea serviciilor Orange cu echipamente care permit 
generarea automat` [i/sau rutarea masiv` de apeluri/SMS-uri/MMS-uri/
apeluri video este strict interzis`.

1.8. Limitare de r`spundere

Orange România depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura 
calitatea optim` a Serviciilor PrePay furnizate [i r`spunde pentru 
furnizarea Serviciilor PrePay conform TCG [i pentru conformitatea 
Serviciilor PrePay cu legea român`.

Orange România nu r`spunde pentru urm`toarele:

- nefunc]ionarea Re]elei sau func]ionarea necorespunz`toare a Re]elei 
din motive \n afara controlului Orange;

- func]ionarea necorespunz`toare a Re]elei \n zonele \n care aceasta se 
afl` \n dezvoltare sau \n situa]iile \n care Orange România face lucr`ri 
de îmbun`t`]ire a Re]elei;

- prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea unor terminale 
sau a altor echipamente care nu permit, din punct de vedere tehnic, 
accesul la Serviciile PrePay sau de absen]a unor terminale sau a altor 
echipamente necesare pentru accesarea Serviciilor PrePay;

- prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea necorespunz`toare 
a terminalelor [i echipamentelor;

- prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea necorespunz`toare 
a Serviciilor PrePay de c`tre Clientul PrePay;

- prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea echipamentelor 
[i terminalelor care la data achizi]ion`rii de c`tre Clientul PrePay nu au 
fost prezentate de Orange România ca fiind proprietatea sa;

- prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situa]ia;

- serviciile ter]ilor accesibile Clientului PrePay prin intermediul 
Orange România;

- calitatea serviciilor altor furnizori de servicii de comunica]ii electronice 
accesibile Clientului PrePay prin intermediul Serviciilor PrePay furnizate 
de Orange România, incluzând, dar f`r` a se limita la partenerii de 
Roaming [i orice al]i ter]i implica]i \n prestarea Serviciilor de Roaming.

1.9. Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare PrePay [i Serviciilor 
ter]ilor

(1) Tarifele percepute de Orange România pentru furnizarea Serviciilor 
suplimentare PrePay solicitate de Clientul PrePay [i modul de calcul 
al acestora sunt prev`zute \n ofertele comerciale emise de Orange 
România [i fac parte integrant` din Termeni [i Condi]ii aplicabile 
Serviciilor PrePay. Clientul poate oricând s` consulte aceste tarife pe 
pagina www.orange.ro sau prin solicitare de informa]ii Serviciului Clien]i 
sau \n orice magazin Orange.

(2) Tarifele Serviciilor ter]ilor sunt cele prev`zute \n materialele emise 
de ter]i.
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1.10. Date cu caracter personal

Prevederile de mai jos sunt aplicabile exclusiv situa]iilor \n care Datele 
cu caracter personal sunt furnizate Orange România de c`tre Clientul 
PrePay, pe parcursul utiliz`rii Serviciilor PrePay.

(1) Prin folosirea Serviciilor PrePay, Clientul PrePay este de acord ca 
Datele cu caracter personal, inclusiv cele având func]ie de identificare 
(codul numeric personal, seria [i num`rul actului de identitate), 
furnizate c`tre Orange România s` fie prelucrate de Orange România 
\n scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunica]ii electronice, 
\n cadrul rela]iei dintre Orange România [i autorit`]ile competente [i/
sau cu al]i operatori de telefonie mobil` sau fix` \n scopul realiz`rii 
unui interes legitim al Orange România, pentru constituirea de baze de 
date [i utilizarea acestora \n scopul prest`rii de servicii de comunica]ii 
electronice. Prin folosirea Serviciilor PrePay, Clientul PrePay este de 
acord s` beneficieze de ac]iuni de promovare a serviciilor/facilit`]ilor 
oferite de [i/sau prin intermediul Orange România prin marketing direct.

(2) Clientul PrePay \[i exprim` acordul pentru ca Datele sale cu caracter 
personal s` fie transferate [i/sau procesate \n str`in`tate cu respectarea 
prevederilor legale \n vigoare \n acela[i scop al furniz`rii de servicii de 
comunica]ii electronice.

(3) Prin folosirea Serviciilor PrePay, Clientul PrePay \[i d` acordul ca 
Orange România s` \nregistreze convorbirile telefonice cu reprezentan]ii 
Orange România \n scopul identific`rii nevoilor clien]ilor [i \mbun`t`]irii 
serviciilor oferite de Orange România. Clientul este informat \n acest 
sens la momentul solicit`rii unei convorbiri cu un operator al Serviciului 
Clien]i Orange România [i are posibilitatea de a refuza convorbirea.

(4) Totodat`, Clientul PrePay este de acord ca datele sale de trafic 
(durata, destina]ia, costul convorbirilor [i data efectu`rii acestora) s` fie 
prelucrate de Orange România \n scopuri legate de furnizarea serviciilor 
de comunica]ii electronice, pe toat` perioada utiliz`rii Serviciilor PrePay. 
Refuzul Clientului PrePay fa]` de prelucrarea acestor date de c`tre 
Orange România echivaleaz` cu imposibilitatea furniz`rii serviciilor de 
comunica]ii electronice.

(5) Orange România informeaz` Clientul c` beneficiaz` de drepturile 
prev`zute de art. 12-15 din Legea 677/2001 pentru protec]ia persoanelor 

cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal [i libera circula]ie 
a acestor date.

(6) Orange România nu solicit` clien]ilor s`i prin e-mail, mesaje scrise, 
scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalit`]i informa]ii 
despre conturi bancare, parole personale sau coduri de reînc`rcare. 
Aceste informa]ii sunt strict confiden]iale [i nu trebuie comunicate. 
Prin comunicarea lor unor ter]e persoane, de c`tre Client sau Utilizator, 
acesta \[i asum` \ntreaga responsabilitate.

(7) Serviciile de informa]ii privind abona]ii [i registrele abona]ilor permit 
aflarea de c`tre orice persoan` a num`rului sau, dup` caz, a numerelor 
de telefon ale utilizatorilor serviciilor de telefonie destinate publicului. 
Datele cu caracter personal ale Clientului - numele/denumirea, adresa 
de domiciliu/sediul [i num`rul/numerele de telefon din Re]eaua Orange 
– vor fi incluse în registrul abona]ilor ]inut în form` scris` sau electronic` 
[i pot fi transferate c`tre to]i furnizorii de servicii de informa]ii privind 
abona]ii [i de registre ale abona]ilor c`r]i de telefon tip`rite [i online), de 
la care Orange România a primit o solicitare în acest sens. Aceste date 
vor fi introduse \n registrele abona]ilor doar în cazul în care Clientul [i-a 
manifestat op]iunea expres` \n acest sens [i a furnizat datele personale 
c`tre Orange România.

Clientul are dreptul de a verifica, rectifica [i de a elimina datele sale 
personale din registrele abona]ilor [i din serviciile de informa]ii privind 
abona]i printr-o cerere scris` adresat` Orange România.

1.11. Contestarea Serviciilor PrePay

(1) Clientul poate adresa o reclama]ie scris`, \n termen de 30 de zile 
calendaristice de la data producerii evenimentului contestat, indicând 
\n mod obligatoriu Creditul PrePay contestat [i/sau Serviciile PrePay 
contestate, precum [i adresa la care Orange România va trimite 
Clientului r`spunsul la reclama]ie. Orange România va transmite 
Clientului r`spunsul motivat la reclama]ia formulat` \n termen de 60 
de zile calendaristice (1440 de ore) de la data primirii reclama]iei.

|n cazul \n care Orange România nu r`spunde \n termenul asumat, 
Clientul este \ndrept`]it la primirea de desp`gubiri de 0,1 euro/zi 
\ntârziere. Desp`gubirile se vor acorda de c`tre Orange România 
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\n contul bancar al clientului, \n situa]ia \n care Clientul le solicit` [i 
furnizeaz` informa]iile bancare \n cel mult 30 de zile de la expirarea 
termenului de r`spuns.

(2) |n cazul \n care reclama]ia se dovede[te \ntemeiat`, Orange România 
va lua m`suri corective [i/sau va restitui, dup` caz, valoarea prejudiciului 
suferit de Client, \n contul s`u de PrePay (de exemplu: credit, bonusuri, 
mesaje scrise, perioada de valabilitate etc.).

(3) Desp`gubirile expres prev`zute \n prezen]ii Termeni [i Condi]ii sunt 
singurele desp`gubiri la care Clientul este \ndrept`]it.

(4) Orice litigiu decurgând din sau \n leg`tur` cu prezen]ii Termeni [i 
Condi]ii [i care nu s-a solu]ionat pe cale amiabil`, va fi \naintat spre 
solu]ionare instan]elor de judecat` din Bucure[ti sau Autorit`]ii Na]ionale 
pentru Administrare [i Reglementare \n Comunica]ii, \n conformitate cu 
prevederile OUG nr. 111/2011 [i ale Deciziei ANCOM nr. 480/2010.

1.12. Frauda

Orange România are dreptul de a retrage creditul [i/sau de a suspenda 
pe termen nelimitat [i/sau de a \nceta furnizarea Serviciilor PrePay 
Clientului PrePay atunci când Creditul PrePay al Clientului este rezultatul 
fraudei altui Client care a \ncheiat un contract de abonament.

Orange România are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor PrePay 
\n cazul Clien]ilor care \ntreprind ac]iuni ce afecteaz` negativ interesele 
altor clien]i Orange [i \mpotriva c`rora Orange prime[te reclama]ii. 

Suspendarea se va face pe toat` perioada investiga]iei. |n cazul \n care 
reclama]iile \mpotriva acestor Clien]i se dovedesc a fi fondate, Orange 
are dreptul de a \nceta furnizarea Serviciilor PrePay c`tre ace[ti Clien]i.

1.13. Suspendarea [i/sau restric]ionarea furniz`rii Serviciilor 
PrePay

Orange România poate suspenda sau restric]iona accesul Clientului 
PrePay la Serviciile PrePay imediat, f`r` preaviz sau alt` formalitate [i 
f`r` drept la desp`gubiri, \n urm`toarele situa]ii: (i) Clientul PrePay a 
\nc`lcat prevederile specificate \n Termenii [i Condi]iile pentru utilizarea 
Serviciilor PrePay; (ii) \n caz de Fraud` a Clientului PrePay; (iii) \n orice 
alt caz \n care ac]iunile sau inac]iunile Clientului PrePay pot determina 

un risc pentru Orange România; (iv) \n cazul \n care Creditul PrePay al 
Clientului este rezultatul fraudei altui client [i/sau Client PrePay care 
a \ncheiat un contract de abonament; (v) \n orice alte cazuri prev`zute 
expres \n Termenii [i Condi]iile pentru utilizarea Serviciilor PrePay sau 
\n lege.

Suspendarea par]ial` la solicitarea Clientului a furniz`rii unor Servicii 
PrePay (voce, date mobile) nu este posibil`, cu excep]ia situa]iilor 
prev`zute expres \n oferta comercial`.

Suspendarea furniz`rii Serviciilor conduce la imposibilitatea de utilizare 
de c`tre Client a resurselor de comunica]ii alocate conform re\nc`rc`rilor 
efectuate, op]iunilor activate sau creditului disponibil \n cont.

1.14. |ncetarea furniz`rii Serviciilor PrePay

Furnizarea Serviciilor PrePay poate \nceta la ini]iativa Orange România, f`r` 
punere \n \ntârziere, f`r` preaviz, f`r` interven]ia instan]ei judec`tore[ti 
[i f`r` \ndeplinirea vreunei alte formalit`]i la o dat` decis` de c`tre 
Orange România \n urm`toarele situa]ii: (i) \n cazul \n care Clientul 
PrePay desf`[oar` activitate de redirec]ionare cu titlu oneros a traficului 
generat de c`tre un ter]; (ii) \n cazul \n care Clientul prin ac]iunile sau 
inac]iunile sale aduce atingere imaginii, numelui, m`rcilor sau oric`ror 
altor drepturi ale Orange România; (iii) \n cazul \nchirierii [i/sau vânz`rii 
c`tre ter]i a Serviciului PrePay contractat; (iv) \n cazul \n care Clientul 
utilizeaz` Serviciile furnizate de c`tre Orange România pentru a furniza 
la rândul s`u servicii de comunica]ii electronice, constând în, dar f`r` 
a se limita la: transferarea în Re]eaua Orange a apelurilor/mesajelor 
scrise generate în alte re]ele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise – 
indiferent de originea lor – c`tre alte re]ele, revânzarea Serviciilor Orange 
c`tre ter]i, inclusiv revânz`rile organizate ale Serviciilor c`tre persoane 
care nu î[i au re[edin]a obi[nuit` [i nici nu au leg`turi stabile care 
presupun prezen]a lor frecvent` [i semnificativ` în Teritoriu; în cazul 
în care, în dauna Orange România, Clientul genereaz` trafic artificial în 
Re]eaua Orange sau c`tre alte re]ele; în cazul în care Clientul utilizeaz` 
serviciile furnizate de Orange România pentru testarea echipamentelor; 
în cazul în care Clientul utilizeaz` Serviciile Orange România pentru 
comunica]ii altele decât cele între utilizatori finali; \n orice alt` situa]ie 
de Fraud` a Clientului; (v) în cazul în care Clientul efectueaz` orice 
fel de ac]iuni care afecteaz` func]ionalitatea la capacitate optim` 
a re]elei Orange România, putând periclita în acest mod calitatea 
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Serviciilor oferite de c`tre Orange România; (vi) \n alte cazuri prev`zute 
prin Termenii [i Condi]iile pentru utilizarea Serviciilor PrePay. |n toate 
aceste cazuri, Clientul PrePay va datora Orange România desp`gubiri 
\n valoare egal` cu valoarea prejudiciului cauzat.

1.15. Modificarea unilateral` de c`tre Orange România a Termenilor 
[i Condi]iilor Generale

Orange România \[i rezerv` dreptul de a modifica oricare dintre 
prevederile Termenilor [i Condi]iilor Generale pentru utilizarea Serviciilor 
PrePay, inclusiv condi]iile ofertei comerciale, cu un preaviz de 30 de 
zile calendaristice \nainte ca modificarea s` devin` efectiv`.

1.16. Aplicabilitatea Termenilor [i Condi]iilor pentru utilizarea 
serviciilor PrePay

Termenii [i condi]iile PrePay sunt aplicabile pân` la expirarea Perioadei 
de gra]ie. La aceast` dat`, accesul Clientului PrePay la Serviciile PrePay 
va fi complet restric]ionat, Clientul va pierde definitiv num`rul de telefon 
[i Creditul PrePay, iar Cartela SIM va deveni inutilizabil`.

1.17. Inaplicabilitatea unor clauze ale Termenilor [i Condi]iilor 
pentru utilizarea Serviciilor PrePay

|n cazul \n care orice prevedere a Termenilor [i Condi]iilor pentru 
utilizarea Serviciilor PrePay este sau devine ilegal`, nul` sau inaplicabil`, 
aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oric`rei 
alte prevederi a Termenilor [i Condi]iilor pentru utilizarea Serviciilor 
PrePay care, prin urmare, va r`mâne \n \ntregime legal`, valabil` [i 
\nlocuit`. |n m`sura permis` de lege, orice prevedere ilegal`, nul` sau 
inaplicabil` va fi \nlocuit` cu o prevedere valabil`, care va implementa 
scopul comercial [i economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile.

1.18. Politica de utilizare rezonabil` a Serviciilor Roaming SEE

a) Scopul Politicii de utilizare rezonabil` este acela de a detecta [i 
de a preveni utilizarea abuziv` sau anormal` a Serviciilor Roaming 
de c`tre Clien]i, cum ar fi, de exemplu, utilizarea acestor Servicii de 
c`tre Clien]i într-un stat membru al SEE în alte scopuri decât pentru 
c`l`toriile periodice. Orange România este \ndrept`]it` s` cunoasc` 
locul de re[edin]` sau leg`turile stabile ale Clientului cu Teritoriul, 
putând \n acest sens s` solicite Clientului documentele necesare prin 

orice mijloace de comunicare accesibile acestuia. Lista documentelor 
este publicat` pe www.orange.ro. |n cazul \n care Clientul nu prezint` 
Orange România documentele care s` dovedeasc` leg`turile stabile cu 
Teritoriul, Orange România va putea aplica o supratax` Serviciului de 
Roaming SEE, conform art. 1.18 lit. c. |n acest scop, Orange România va 
urm`ri, pe perioade de minim 4 luni pe fiecare SIM Indicatorii Obiectivi. 
|n cazul \n care Orange România constat` \ndeplinirea Indicatorilor 
Obiectivi, aceasta va fi \ndrept`]it` s` considere c` se afl` \n prezen]a 
unei utiliz`ri abuzive sau anormale a Serviciilor de Roaming de c`tre 
Client [i va putea proceda la:

- avertizarea Clientului, prin orice mijloace de comunicare accesibile, 
cu privire la \nc`lcarea condi]iilor Politicii de utilizare rezonabil` astfel 
\ncât acesta s` \[i modifice comportamentul de utilizare a Serviciilor de 
Roaming SEE \n vederea evit`rii atingerii Indicatorilor Obiectivi;

- dac` \n termen de maxim 2 s`pt`mâni de la data avertiz`rii Clientul 
nu \[i modific` comportamentul astfel \ncât Indicatorii Obiectivi s` nu 
fie \ndeplini]i, Orange România este \ndrept`]it` s` aplice o supratax` 
la valoarea Serviciilor de Roaming SEE pe toat` durata utiliz`rii abuzive 
sau anormale, \n conformitate cu art.18 lit. c).

b) Orange România \[i rezerv` dreptul de a limita consumul Serviciilor 
de Date \n Roaming SEE \n conformitate cu prevederile art. 4 din 
Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplic` pentru consumul 
resurselor de Date oferite de Pachetul de Servicii (inclusiv bonusurile 
din oferta comercial` sau orice alte beneficii). Dup` dep`[irea acestei 
limite Orange România poate aplica o supratax` \n conformitate cu 
prevederile lit. c). Limita de consum se va modifica \n func]ie de tariful 
reglementat al serviciilor de date de gros.

c) Valoarea suprataxei specificate la lit. a) [i b) nu va dep`[i tariful 
reglementat al serviciilor de gros respective, conform prevederilor 
Regulamentului 531/2012, cu modific`rile ulterioare. Valoarea 
suprataxei aplicabile poate suferi modific`ri \n func]ie de valoarea 
tarifului reglementat al serviciilor de gros.

Reclama]iile Clien]ilor \n leg`tur` cu Politica de utilizare rezonabil` 
a Serviciilor de Roaming SEE se vor solu]iona \n conformitate cu 
prevederile art. 1.11 din TCG.
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Politica de utilizare rezonabil` nu se aplic` utiliz`rii Serviciilor de 
Roaming \n restul lumii.

1.19. Clauze finale

(1) Orange România a implementat un set de proceduri interne de 
lucru [i de sisteme informatice menite s` previn`, monitorizeze, 
detecteze [i s` izoleze categoriile de incidente de securitate ce ar 
putea afecta infrastructura proprie de re]ea, func]ionarea serviciilor 
oferite sau confiden]ialitatea datelor tranzac]ionate de clien]i. |n acest 
sens, Orange România aplic` un set de bune practici, colaborând cu 
furnizori de echipamente [i servicii de securitate a re]elei, operatori de 
telecomunica]ii, organisme interna]ionale \n domeniu [i autorit`]i ale 
statului român \n vederea actualiz`rii acestora \n raport cu noile alerte 
de securitate sau vulnerabilit`]i ap`rute. 

Orange România identific`, clasific`, filtreaz` sau izoleaz` incidentele 
de securitate [i le notific` autorit`]ilor competente [i clien]ilor impacta]i 
\n conformitate cu dispozi]iile legale \n vigoare. |n cazul apari]iei unui 
incident ce impacteaz` securitatea [i integritatea re]elei proprii de 
telecomunica]ii sau a serviciilor oferite, Orange România va aplica un 
set de proceduri opera]ionale \n vederea elimin`rii impactului acestor 
incidente \n cel mai scurt timp posibil. Lista de ac]iuni [i de proceduri 
ce pot fi \ntreprinse cuprinde (f`r` a se limita numai la acestea):

- identificarea corect` a cauzei incidentului [i a impactului acestuia la 
nivelul re]elelor de telecomunica]ii [i a serviciilor oferite

- clasificarea incidentelor \n func]ie de gravitatea consecin]elor generate 
asupra serviciilor clien]ilor

- implementarea tuturor m`surilor necesare pentru tratarea 
vulnerabilit`]ilor de securitate ce pot genera incidente 

- reducerea impactului asupra clien]ilor prin utilizarea tuturor 
mecanismelor de protec]ie [i a rezervelor de capacitate tehnologic` 
existente \n re]ea

- rezolvarea incidentului prin aplicarea m`surilor corective

- analiz` de risc [i continuitate [i ajustarea procedurilor, a regulilor 
de proiectare [i arhitectura de re]ea, \n vederea minimiz`rii apari]iei 
acestor situa]ii.

Fiecare domeniu de tehnologie implicat \n livrarea unui serviciu c`tre 
clien]ii finali are implementat` propria politic` de gestionare a resurselor 
disponibile [i de prioritizare a unor categorii de trafic \n raport cu 
cerin]ele specifice impuse de categoria de aplica]ii care o utilizeaz`. 
Dimensionarea fiec`rui domeniu de tehnologie \n parte se face luând 
\n calcul capacitatea maxim` necesar` sus]inerii unui profil de trafic 
normal, evaluat pe baza unui interval de observa]ie de un an pentru 
eliminarea efectului sezonier, la care se adaug` o margine de capacitate 
de rezerv`, disponibil` pentru utilizare \n cazul unor evenimente speciale 
(cre[teri neprevizionate ale traficului peste o anumit` valoare \ntr-un 
interval extrem de scurt de timp, apari]ia unor defec]iuni ce au condus 
la rerutarea traficului [i la suplimentarea capacit`]ii necesare pe un 
anumit segment).

Orange România asigur` suplimentarea resurselor [i redimensionarea 
de capacitate \n caz de necesitate, astfel \ncât impactul la nivelul 
serviciilor oferite clien]ilor finali s` nu fie sesizabil. 

Orange România monitorizeaz` permanent gradul de \nc`rcare a 
re]elei \n scopul livr`rii unei experien]e optime de utilizare a serviciilor 
c`tre clien]ii finali. |n cadrul procesului de dimensionare a capacit`]ii 
tehnice [i al nivelului calitativ oferite de re]ea, Orange România respect` 
metodologia implementat`, privitor la regulile de dimensionare specifice 
tehnologiilor impactate, standardele existente \n industrie, precum 
[i analiza rezultatelor ob]inute de c`tre clien]ii finali \n planurile de 
\mbun`t`]ire [i de evolu]ie ale arhitecturii re]elei. 

(2) Orange România respect` prevederile Regulamentului 2120/2015 
al Parlamentului European [i al Consiliului (Regulamentul) referitoare 
la internetul deschis [i acord` clien]ilor s`i posibilitatea de a accesa 
[i distribui informa]ii [i con]inut, de a utiliza [i de a pune la dispozi]ie 
aplica]ii [i servicii [i de a utiliza echipamente terminale la alegere, 
indiferent de loca]ia utilizatorului final sau a furnizorului, ori de loca]ia, 
originea ori destina]ia informa]iilor, con]inutului sau aplica]iilor oferite 
prin intermediul Servicilor de Date.

(3) Orange România nu blocheaz`, nu încetine[te, nu modific`, nu 
restric]ioneaz`, nu interfereaz` cu, nu degradeaz` sau nu discrimineaz` 
con]inut, aplica]ii sau servicii specifice ori categorii specific ale acestora 
decât în situa]iile excep]ionale prev`zute în Regulament [i prezentate 
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mai jos, iar în aceste situa]ii excep]ionale numai dac` este necesar [i 
numai pentru atâta timp cât este necesar:

a) pentru a respecta dreptul Uniunii sau legisla]ia na]ional` conform` 
cu dreptul Uniunii, sub inciden]a c`rora intr` Orange România, sau 
m`surile conforme cu dreptul Uniunii, menite s` pun` în aplicare 
acte legislative ale Uniunii sau legisla]ia na]ional`, inclusiv hot`rârile 
judec`tore[ti sau ale autorit`]ilor publice învestite cu competen]e în 
materie;

b) pentru a men]ine integritatea [i securitatea Re]elei Orange România, 
ale serviciilor furnizate prin intermediul acestei Re]ele [i ale 
echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali. În cazul atacurilor 
sau amenin]`rilor, cum ar fi, dar f`r` a se limita la atacuri DoS/DDoS, 
falsificarea adreselor IP pentru a mima elemente de Re]ea sau pentru a 
permite comunicarea neautorizat`, accesul neautorizat la elementele de 
Re]ea sau la echipamentele terminale conectate la Re]ea, distribuirea 
de software mali]ios sau viru[i, Orange România poate aplica m`suri 
temporare de protec]ie la nivel de re]ea, constând în:

- filtrarea, limitarea sau chiar blocarea traficului de la sau c`tre 
adresele IP sau plajele de adrese IP care sunt sursele unui atac sau 
unei amenin]`ri sau care sunt surse bine cunoscute ale unor astfel de 
atacuri sau amenin]`ri;

- blocarea adreselor de IP sau a Serviciilor de Date în cazul unor 
comportamente suspecte (de ex.: comunicare neautorizat` cu 
elementele Re]elei, falsificare de adrese etc.);

- blocarea anumitor porturi care constituie o amenin]are la securitatea 
[i integritatea Re]elei.

În situa]ia prezentat` la litera a) de mai sus, Clientul nu va avea acces 
la site-urile, aplica]iile, con]inutul sau serviciile care fac obiectul actelor 
legislative men]ionate.

Aplicarea m`surilor de la litera b) de mai sus va avea loc numai pe 
durata atacului sau a amenin]`rii. Accesul la con]inutul, aplica]iile sau 
serviciile g`zduite de adresele IP care fac obiectul acestor m`suri poate 
fi blocat. Con]inutul, serviciile sau aplica]iile care utilizeaz` porturile 
care prezint` o amenin]are la securitatea sau integritatea Re]elei 
Orange România pot deveni indisponibile în aceasta perioad`.

(4) Ofertele comerciale Orange România sunt parte integrant` a 
Termenilor [i Condi]iilor pentru utilizarea Serviciilor PrePay.

(5) Legea român` este legea aplicabil` raporturilor juridice dintre p`r]i.

(6) Serviciul de rela]ii Clien]i Orange România poate fi contactat la 
num`rul 444 sau pe www.orange.ro prin www.orange.ro/contact 
sau din Aplica]ia „My Orange“, sec]iunea Contacteaz`-ne de pe 
www.orange.ro/myorange. 

Sec]iunea 2

Dispozi]ii specifice tipurilor de servicii PrePay

2.1. Serviciul de voce

2.1.1. Defini]ii

Urm`torii termeni scri[i cu majuscule vor avea \n]elesul care le este 
atribuit mai jos:

Serviciul de voce: Serviciul de baz` prin care Orange România asigur` 
Clientului PrePay posibilitatea ini]ierii [i/sau primirii de apeluri na]ionale 
[i/sau interna]ionale [i transportul direct [i \n timp real al vocii prin 
intermediul Re]elei Orange România, pân` la un alt utilizator conectat 
la Re]eaua Orange România sau pân` la punctul de interconectare cu 
o alt` re]ea de comunica]ii electronice.

2.1.2. Cartela SIM [i num`rul de telefon

(1) Cartela SIM este protejat` de un cod PIN (Personal Identification 
Number – Num`r de Identificare Personal) care va fi folosit de Clientul 
PrePay conform instruc]iunilor din ghidul de folosire a telefonului. 
Clientul PrePay este singurul r`spunz`tor pentru dezv`luirea codului 
PIN unor ter]e persoane.

(2) Activarea Serviciului de voce are loc la data activ`rii Cartelei SIM.

(3) Num`rul de telefon atribuit Clientului poate fi schimbat de c`tre 
Orange România din ra]iuni impuse de autorit`]ile competente, cu 
notificarea Clientului cu cel pu]in 30 (treizeci) de zile calendaristice 
înainte de operarea unei astfel de modific`ri, dac` legea nu impune 
respectarea unui alt termen. Modificarea num`rului de telefon în 
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condi]iile prev`zute în prezentul paragraf nu d` Clientului dreptul la 
desp`gubiri.

2.1.3. Alte Clauze

Orange România avertizeaz` Clientul \n leg`tur` cu posibilitatea apari]iei 
interferen]elor cu anumite echipamente (de exemplu, echipamente 
medicale). Orange România nu va r`spunde pentru eventualele 
prejudicii suferite de Client \n astfel de cazuri.

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de Voce este de 
24 de ore, cu excep]ia situa]iilor în care termenul nu poate fi respectat 
din cauze neimputabile Orange România. De exemplu: condi]ii meteo 
nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la 
echipamentele Orange România etc. |n cazul nerespect`rii de c`tre 
Orange România a termenului de remediere a Deranjamentelor, 
Clientul poate solicita desp`gubiri. Aceste desp`gubiri se calculeaz` 
propor]ional cu valoarea op]iunii pentru Serviciul de Voce [i durata pe 
care Serviciul de Voce nu a func]ionat. Desp`gubirile pot fi solicitate 
într-un termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data apari]iei 
Deranjamentului [i se acord` prin creditarea Clientului [i prelungirea 
perioadei active a cartelei.

În Re]eaua 4G Orange România, conform standardelor ITU, Serviciul de 
Voce va fi prioritizat fa]` de serviciul de acces la internet pentru a asigura 
parametrii de calitate necesari pentru func]ionarea acestui Serviciu. 
L`rgimea de band` necesar` pentru traficul VoLTE [i semnalizarea 
aferent` este mic` (128 kbps) [i nu va afecta Serviciile de Date.

2.2. Serviciile de date mobile

2.2.1. Defini]ii

Serviciul de transmisiuni de date mobile reprezint` Serviciul de 
baz` prin care Orange România asigur` Clientului PrePay posibilitatea 
transmisiunii [i recep]ion`rii de date (incluzând accesul la Internet) 
utilizând anumite protocoale [i tehnologii.

2.2.2. Cartela SIM [i num`rul de telefon

Activarea Serviciului de date are loc la data activ`rii Cartelei SIM. 
Prevederile art. 2.1.2. din Sec]iunea 2.1. Dispozi]ii specifice Serviciului 
de Voce se aplic` \n mod corespunz`tor.

2.2.3. Utilizarea Serviciilor de date

Expedierea [i afi[area de mesaje [i informa]ii:

(1) Clientul se oblig` s` nu expedieze mesaje (incluzând date, informa]ii, 
text, muzic`, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau 
alte materiale) care nu au fost solicitate sau s` afi[eze mesaje de tip 
pachete de reclame comerciale sau anun]uri de informa]ii (denumite 
\n continuare „Spam”), Clientul fiind singurul r`spunz`tor pentru 
expedierea sau afi[area unor astfel de mesaje.

(2) Clientul se oblig` s` nu utilizeze Re]eaua Orange [i Serviciile de 
date mobile \ntr-un mod care afecteaz` negativ interesele legitime ale 
Orange România sau ale unei ter]e persoane prin intermediul unor 
ac]iuni precum urm`toarele: (a) expedierea de mesaje electronice 
sau faxuri care h`r]uiesc sau deranjeaz` pe ceilal]i utilizatori, prin 
con]inutul lor calomnios, prin care se def`imeaz` sau se dezv`luie 
informa]ii personale ale vreunui ter], (b) continuarea expedierii de 
mesaje electronice c`tre un adresant care a indicat c` nu dore[te s` mai 
primeasc` asemenea mesaje, (c) expedierea de mesaje electronice care 
con]in informa]ii contraf`cute \n titlul de listing („packet header”) TCP/
IP, (d) expedierea de mesaje electronice r`uvoitoare, inclusiv, dar f`r` 
a se limita la, mesaje de tip „mailbombing”, (e) expedierea de mesaje 
electronice \ntr-o manier` care \ncalc` politicile de utilizare ale altui 
furnizor de servicii pe Internet, (f) utilizarea unei c`su]e de e-mail exclusiv 
ca loc de stocare a datelor, (g) expedierea sau afi[area de mesaje care 
con]in viru[i [i/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau 
afi[area de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu \nc`lcarea 
prevederilor legale \n vigoare, (h) expedierea sau afi[area de mesaje 
electronice de la o adres` de e-mail „fantom`” sau inexistent` sau 
sub o identificare fals`, (i) expedierea sau afi[area de mesaje care sunt 
destinate sau folosite pentru a h`r]ui ter]e persoane, (j) expedierea sau 
afi[area de mesaje care violeaz` dreptul de proprietate intelectual` sau 
industrial` al Orange România, al unui ter] sau de mesaje con]inând 
informa]ii pentru care Clientul sau Utilizatorul nu are dreptul legal de 
transmitere sau difuzare \n orice condi]ii, conform oric`rei legi române 
sau str`ine aplicabile etc.
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2.2.4. Calitatea Serviciilor

(1) Viteza maxim` teoretic` pentru Re]eaua 3G este de 43,2 Mbps 
pentru download [i 5,76 Mbps pentru upload, iar pentru Re]eaua 4G 
este de 500 Mbps pentru download [i 150 Mbps pentru upload, cu 
excep]ia situa]iei în care Contractul prevede o vitez` diferit`. |n func]ie 
de tehnologia radio utilizat` Viteza maxim` estimat` de transfer a 
datelor poate fi urm`toarea:

Tehnologia radio 
utilizat` Transfer

Viteza maxim` estimat` 
de transfer a datelor 

(Mbps)

LTE
Download 142,2

Upload 47,5

LTE CA
Download 284,4

Upload 47,5

LTE 3CA 
Download 450

Upload 100

HSPA+
Download 19,2

Upload 5,04

HSDPA+
Download 38,4

Upload 5,04

(2) Re]elele mobile asigur` accesul utilizatorilor la Serviciile de Voce 
[i Date mobile conform standardelor tehnice \n vigoare, capacit`]ile 
acestora fiind \mp`r]ite \ntr-un mod dinamic [i impar]ial de c`tre to]i 
utilizatorii conecta]i simultan la re]ea prin acela[i nod radio de acces.

Performan]ele Serviciului de Voce [i Serviciului de Date mobile depind \n 
mod direct de specifica]iile de performan]` ale Serviciului de comunica]ii 
mobil achizi]ionat, performan]a paginilor web [i a serverelor accesate, 
de dimensiunea fi[ierului de test, de tehnologiile radio accesate, de 
condi]iile semnalului radio din loca]ia fiec`rui utilizator, de num`rul de 
utilizatori mobil simultan conecta]i la re]ea, de tipul echipamentului 

mobil utilizat, de num`rul [i tipul aplica]iilor procesate pe durata testului 
de c`tre terminalul mobil.

(3) Pentru ob]inerea Vitezei maxime estimate de transfer al datelor este 
necesar` respectarea cumulativ` a urm`toarelor cerin]e standard, 
indiferent de tehnologia utilizat`:

  Achizi]ionarea unui serviciu mobil care s` permit` accesul la Viteza 
maxim` estimat` de transfer al datelor;

 Utilizarea serverului de test Netograf disponibil pe www.netograf.ro;

  Evitarea realiz`rii m`sur`torilor \n apropierea unor spa]ii aglomerate 
cu mul]i utilizatori simultani;

  Oprirea tuturor aplica]iilor \n terminalul mobil cu excep]ia celei cu 
care se realizeaz` testul de vitez`;

  Terminalul mobil trebuie s` fie pozi]ionat astfel \ncât s` aib` vizibilitate 
direct` cu echipamentul radio/anten` Orange România la o distan]` 
maxim` de 150-200m.

|n cazul utiliz`rii tehnologiei mobile 4G pentru efectuarea testelor, \n 
plus fa]` de cerin]ele standard de mai sus, este necesar` \ndeplinirea 
[i a urm`toarelor cerin]e:

  Testele trebuie realizate atunci când resursele celulei sunt disponibile 
astfel \ncât terminalul mobil s` dispun` de num`rul maxim de PRB 
(Physical Resource Block - num`rul de subpurt`toare alocate de 
c`tre re]ea unui utilizator \ntr-un interval de timp) ce pot fi alocate 
sesiunii de test;

  Un nivel de receptor al semnalului (RSRP - nivel de recep]ie al 
semnalului de referin]`) >-85dBm [i un nivel de calitate (RSRQ - nivel 
de calitate al semnalului de referin]`) a semnalului > -13.

|n cazul utiliz`rii tehnologiei mobile 3G pentru efectuarea testelor, \n 
plus fa]` de cerin]ele standard de mai sus, este necesar` \ndeplinirea 
[i a urm`toarelor cerin]e:

  Testele trebuie realizate la un moment de timp \n care resursele celulei 
sunt disponibile astfel \ncât s` se poate aloca echipamentului mobil 
un grup complet de coduri HSPA (15 coduri) [i un TTI (Transmission 
Time Interval) \n mod continuu [i constant;
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  Nivelul de receptor (RSCP - nivel de recep]ie al pilotului) [i calitate 
(ECNO - energia de chip raportat` la densitatea spectral` de zgomot) 
sunt simultan: RSCP>-85dBm, ECNO>-3.

To]i indicatorii de vitez` prezenta]i \n acest Contract se exprim` \n 
Mbps (Megabi]i pe secund`).

(4) Orange România va depune toate eforturile pentru a–i asigura 
Clientului s`u accesul la Serviciile de Date, neputând îns` oferi garan]ia 
calit`]ii accesului [i transmisiei. Orange România este exonerat de 
orice r`spundere pentru calitatea transmisiei în cazul în care Clientul 
instaleaz` echipamente suplimentare celor recomandate [i/sau 
acreditate de Orange România în vederea recep]ion`rii/retransmiterii 
Serviciilor de Date. De asemenea, Orange România este exonerat 
de orice r`spundere în caz de imposibilitate a Clientului de a accesa 
anumite Servicii oferite de Orange România cauzate de echipamentul 
utilizat de acesta. Ca urmare a necesit`]ilor legate de exploatarea sau 
de organizarea Serviciilor de Date, Orange România î[i rezerv` dreptul 
de a modifica con]inutul sau unele caracteristici ale Serviciilor de Date 
oferite, în a[a fel încât drepturile Clientului s` fie cât mai pu]in afectate. 
Clientul poate avea acces la Serviciile contractate, în condi]iile prev`zute 
în acest articol, 24 ore/zi, 7 zile/s`pt`mân` [i cu excep]ia perioadelor în 
care se efectueaz` lucr`ri de între]inere [i/sau repara]ii. Accesul poate 
fi îngreunat în orele de utilizare maxim`, datorit` capacit`]ii limitate 
a Re]elei de transmisii de date. Clientul va folosi Serviciile Orange 
numai pentru uzul propriu [i nu va folosi Serviciile Orange în scopul 
prest`rii, cu sau f`r` plat`, de servicii c`tre ter]i. Orange România 
are dreptul, în scopul asigur`rii func]ion`rii re]elei [i desf`[ur`rii 
lucr`rilor de între]inere, s` foloseasc`, s` stocheze, s` afi[eze, s` 
copieze, s` transmit`, s` interpreteze, s` editeze [i s` distribuie 
informa]iile Clientului mai multor servere locale [i/sau interna]ionale.  
Orange România nu va interveni în niciun fel în informa]ia transmis` de 
c`tre Client. Orange România nu garanteaz` c` aceste proceduri vor 
asigura accesul normal la informa]ia Clientului sau vor preveni pierderea 
sau alterarea acesteia.

(5) Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de Date 
este de 24 de ore, cu excep]ia situa]iilor \n care termenul nu poate 
fi respectat din cauze neimputabile Orange România (de exemplu 

condi]ii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea 
de acces la echipamentele Orange România etc.). |n cazul nerespect`rii 
de c`tre Orange România a Termenului de remediere a Deranjamentelor 
Serviciilor de Date, Clientul poate solicita desp`gubiri. Aceste 
desp`gubiri se calculeaz` propor]ional cu valoarea op]iunii pentru 
Serviciul de Date [i durata pe care Serviciul de Date nu a func]ionat. 
Desp`gubirile pot fi solicitate într-un termen de maxim 30 de zile de 
la data apari]iei Deranjamentului Serviciului de Date. Desp`gubirile 
se acord` prin creditarea Clientului [i prelungirea perioadei active a 
cartelei cu durata pe care Serviciul de Date nu a func]ionat. 

(6) |n cazul unor diferen]e permanente sau care se repet` cu regularitate 
\ntre valorile rezultate \n urma testelor de vitez` realizate de Client prin 
intermediul serverului www.netograf.ro, cu respectarea cerin]elor de la 
alin.(3) de mai sus [i Vitezele maxime estimate de transfer sau Vitezele 
promovate de transfer specificate la alin.(1), Clien]ii persoane fizice 
vor putea solicita Orange România desp`gubiri. Aceste desp`gubiri se 
calculeaz` propor]ional cu valoarea op]iunii pentru Serviciul de Date 
[i durata pe care s-au manifestat aceste diferen]e. Desp`gubirile pot 
fi solicitate într-un termen de maxim 30 de zile de la data efectu`rii 
testelor, Clientul având obliga]ia de a proba \ndeplinirea cerin]elor de 
la alin.(3). Desp`gubirile se acord` prin creditarea Clientului.

(7) Valorile parametrilor aferen]i indicatorilor de calitate tehnici 
pentru furnizarea Serviciului de Date [i procedura privind m`surarea 
indicatorilor de calitate tehnici prev`zu]i în anexa Deciziei ANCOM 
nr. 1112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea 
serviciului de acces la internet [i publicarea parametrilor aferen]i sunt 
disponibile la adresa www.orange.ro.

(8) |n cazul ofertelor care includ un volum specificat de date, dup` 
consumarea volumului inclus, Clientul va putea utiliza în continuare 
Serviciile de Date mobile [i/sau de Internet fix, pentru care va fi obligat 
la plata tarifului specificat în Contract.

(9) În situa]ia în care Clientul se afl` într-o arie acoperit` doar cu 
tehnologia 2G este posibil ca aplica]ii de tip video-streaming, interactive 
speech etc. s` nu func]ioneze.
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2.2.5. Securitatea

(1) Clientul se oblig` s` nu \ncalce sau s` \ncerce s` \ncalce securitatea 
Re]elei Orange România [i a Serviciilor, inclusiv, dar f`r` a se limita la: 
(a) accesarea de date care nu sunt destinate Clientului sau p`trunderea 
\ntr-un server sau cont pe care Clientul nu are permisiunea s` \l 
acceseze, (b) \ncercarea de a scana sau proba vulnerabilitatea unui 
sistem sau a unei re]ele sau de a \nc`lca securitatea acestuia/acesteia 
sau m`surile de autentificare f`r` a fi autorizat \n mod corespunz`tor, 
(c) \ncercarea de a interfera cu, de a \ntrerupe sau a face inutilizabil 
Serviciul unui alt utilizator, gazd` sau re]ea, inclusiv, f`r` a se limita 
la, mijloace de supra\nc`rcare, „flooding”, „mailbombing” sau 
„spaming”, adic` trimiterea de cantit`]i mari de e-mailuri sau altfel de 
informa]ii c`tre o adres` de e-mail individual` sau c`tre un alt utilizator 
al Serviciului, (d) contrafacerea oric`rui „header” TCP/IP sau a oric`rei 
p`r]i din informa]ia cuprins` \n aceasta odat` cu expedierea prin e-mail 
sau c`tre un grup Usenet sau declan[area oric`rei ac]iuni \n vederea 
ob]inerii de servicii la care Utilizatorul nu are dreptul.

(2) Pentru protejarea Re]elei Orange România, a resurselor 
Orange România, precum [i a celorlal]i Clien]i, \n cazul unor atacuri 
de tip „Denial-of-Service” având ca ]int` adrese de Internet, Orange 
România \[i rezerv` dreptul de a lua m`surile ce se impun pentru 
minimizarea efectelor unor astfel de incidente. M`surile pot include, f`r` 
a se limita la, blocarea temporar` \n \ntreaga Re]ea Orange România 
a adreselor sau claselor de adrese supuse atacului.

(3) Orange România \[i rezerv` dreptul de a [terge orice informa]ie pe 
care Clientul a introdus-o \n sistemul s`u [i care poate cauza c`derea 
sau func]ionarea necorespunz`toare a Re]elei Orange România.  
Orange România va notifica Clientul \n cel mai scurt termen posibil [i 
\i va oferi explica]iile necesare \n leg`tur` cu exercitarea acestui drept. 
Clientul r`spunde pentru protec]ia sistemului s`u informatic [i pentru 
integritatea datelor introduse \n sistemul Orange România.

2.2.6. Alte clauze

Orange România avertizeaz` Clientul \n leg`tur` cu posibilitatea apari]iei 
interferen]elor cu anumite echipamente (de exemplu, echipamente 
medicale). Orange România nu va r`spunde pentru eventualele 
prejudicii suferite de Client \n astfel de cazuri.
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