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Contractul încheiat între Părți și Termenii și Condiții 
Contractuale Generale reprezintă baza contractuală 
potrivit căreia sunt oferite UTILIZATORULUI Serviciile 
de către SC PRESSINFRA SRL. Acești Termeni și 
Condiții Contractuale Generale sunt Anexă la Contract 
și fac parte integrantă din acesta, toți termenii 
prevăzuti în majuscule în Contract având semnificația 
atribuită în acești Termeni și Condiții Contractuale 
Generale.

1. DEFINIȚII

Următorii termeni scriși cu majuscule vor avea 
următorul ințeles:

PRESSINFRA

înseamnă furnizorul de Servicii SC PRESSINFRA SRL 
cu sediul social în România, localitatea Timișoara, 
str. Traian Vuia, nr. 18, județul Timiș, avand Cod Unic 
de Identificare 37483630, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr. J35/1528/2017 având adresa de 
e-mail ping@pressinfra.com;

UTILIZATOR

înseamnă utilizatorul de Servicii astfel cum este 
identificat în Contract;

Părțile

înseamnă oricare dintre PRESSINFRA și UTILIZATOR 
și aceștia în mod cumulativ;

Contract

înseamnă contractul semnat între Părți, care prevede 
termenii și condițiile speciale aplicabile prestării 
Serviciilor și Planul Tarifar, împreună cu acești Termeni 
și Condiții Contractuale Generale;

Data Semnării Contractului

înseamnă data semnării Contractului de către ambele 
Părți și este prevazută în titlul Contractului;

Data Intrării în Vigoare

înseamnă data expres prevăzută în Contract începând 
de la care acesta își va produce efectele sau, dacă o 
asemenea dată nu este menționată, va însemna Data 
Semnării Contractului;

Act Adițional la Contract

înseamnă documentul în care sunt reflectate 
orice modificări sau completări ale Contractului, 
inclusiv prin modificarea specificațiilor sau tarifelor 
Serviciilor aplicabile anumitor site-uri ce urmează a 
fi găzduite sau aferente unor site-uri deja găzduite 
de PRESSINFRA. Actele Adiționale vor face parte 
integrantă din Contract;

Data Semnării Actului Adițional la Contract

înseamnă data semnării Actului Adițional de către 
ambele Părți și este prevazută în titlul Actului 
Adițional.  Cu toate acestea, Actul Adițional poate 
prevedea în mod expres o intrare în vigoare începând 
de la o dată ulterioară Datei Încheierii Actului Adițional 
la Contract;

Servicii

înseamnă serviciile de găzduire web pe servere, 
furnizate de PRESSINFRA și transport a datelor 
UTILIZATORULUI către clienții și vizitatorii site-ului 
acestuia, astfel cum acestea au fost contractate de 
către UTILIZATOR prin Contract sau Actele Adiționale 
subsecvente. Detaliile tehnice aferente Serviciilor 
se regăsesc pe site-ul www.presslabs.com la data 
contractării lor;
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Pachet Development

înseamnă serviciile de găzduire web aferente unuia  
sau mai multor site-uri paralele site-ului public al 
UTILIZATORULUI găzduite de PRESSINFRA. Acest 
pachet este o opțiune a UTILIZATOTULUI pe care 
și-o poate exercita în raport cu fiecare site găzduit 
de PRESSINFRA, în vederea efectuării de modificări 
site-ului fără a afecta site-ul public. Site-urile aferente 
Pachetului de Development nu vor fi publice și prin 
urmare nu pot înregistra vizualizări de către terți. 
Pachetul Development este o facilitate acordată 
UTILIZATORULUI pentru gestiunea site-ului public, 
fără costuri adiționale față de tariful aferent Serviciilor 
site-urilor publice;  

Plan Tarifar

înseamnă prețul Serviciilor și condițiile financiare 
aplicabile fiecărui site găzduit de PRESSINFRA, și 
este fie unul standard prevăzut în Contract, caz în 
care este stabilit pentru fiecare site în parte în funcție 
de numărul de site-uri găzduite și raportat la ordinea 
cronologică a contractării lor, fie este unul special 
prevăzut prin Act Adițional cu privire la anumite 
site-uri și aplicabil doar respectivelor site-uri anume 
identificate. În cazul în care unul sau mai multe site-uri 
beneficiază de Planuri Tarifare speciale prevăzute 
prin Acte Adiționale, aceste site-uri nu se vor lua 
în considerare la stabilirea Planului Tarifar aplicabil 
unui site în baza Contractului care prevede Planurile 
Tarifare standard. Descrierea Planului Tarifar conține 
Abonamentul Lunar și Tariful de Vizualizări. În mod 
excepțional, Planul Tarifar convenit de Părți poate să 
prevadă și vizualizări incluse în Abonamentul Lunar;

Abonament Lunar

înseamnă tariful lunar sub formă de abonament al 
cărui cuantum este prevăzut în cadrul specificațiilor 
fiecărui Plan Tarifar, achitat pentru serviciile de 
găzduire a fiecărui site în parte împreună cu serviciile 
de tip suport aferente;

Tarif de Vizualizări

înseamnă tariful aferent vizualizărilor de pagini 
înregistrate pe fiecare din site-urile UTILIZATORULUI 
găzduite de PRESSINFRA. Dacă, în mod excepțional, 
Planul Tarifar convenit de Părți poate să prevadă și 
vizualizări incluse în Abonamentul Lunar, atunci Tariful 
de Vizualizări se va calcula raportat la vizualizările ce 
depășesc pentru fiecare site numărul de vizualizări 
incluse în Abonamentul Lunar.

2. OBIECTUL - SERVICIILE PRESTATE

1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de 
către PRESSINFRA a Serviciilor de găzduire web 
pe servere și transport a datelor UTILIZATOR-
ULUI către clienții și vizitatorii site-ului acestuia, 
astfel cum acestea sunt prezentate pe site-ul 
www.presslabs.com la data contractării.

2. În vederea contractării Serviciilor, UTILIZATORUL 
va încheia cu PRESSINFRA Contractul (având 
atașată ca Anexă acești Termeni și Condiții Con-
tractuale Generale) în baza căruia se va derula 
relația contractuală dintre Părți, și care va preve-
dea Planurile Tarifare aplicabile găzdurii site-urilor 
web ale UTILIZATORULUI, în funcție de numărul 
de site-uri găzduite și raportat la ordinea crono-
logică a contractării lor. În cazul în care Părțile 
doresc să stabilească sau să modifice Planul 
Tarifar aplicabil unui anumit site, ca excepție față 
de Planurile Tarifare prevăzute în Contract, vor 
încheia un Act Adițional în acest sens.

3. După semnarea Contractului, UTILIZATORUL își 
va crea un cont de utilizator pe platforma elec-
tronică a PRESSINFRA (aflată pe site-ul www.
presslabs.com), de unde va putea să își ges-
tioneze site-urile găzduite prin adăugarea de noi 
site-uri sau eliminarea lor. 

4. UTILIZATORUL poate beneficia de Servicii pentru 
mai multe site-uri găzduite, fiecare contra Plan-
ului Tarifar aferent. Cu fiecare adăugare a unui 
nou site web dorit a fi găzduit de PRESSINFRA, 
obiectul Contractului va fi considerat a fi com-
pletat în consecință la data solicitării adăugării 
noului site. Cu ocazia comenzii de Servicii cu 
privire la un nou site, PRESSINFRA va transmite 
UTILIZATORULUI pe adresa acestuia de e-mail 
o notificare conținând lista site-urilor găzduite 
(identificate prin numele de domeniu), ordinea 
cronologică a contractării lor și Planul Tarifar 
aplicabil, cu mențiunea dacă este unul special față 
de Planurile tarifare standard. Facturile emise de 
PRESSINFRA UTILIZATORULUI vor prevedea 
denumirea site-urilor găzduite și pentru fiecare în 
parte Abonamentul Lunar, numărul de vizualizări 
de pagini înregistrate în luna anterioară și rapor-
tat la acestea Tariful de Vizualizări efectiv datorat. 
Aceste notificari vor deveni automat anexe la 
Contract.

5. Suplimentar PRESSINFRA va oferi o dată la 
începutul serviciilor de găzduire pentru fiecare 
site servicii de instalare (migrare și optimizare) 
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a site-urilor clienților ce urmează a fi găzduite. 
UTILIZATORUL va pune la dispoziția PRESSIN-
FRA datele (detaliile referitoare la site și migrare) 
necesare accesării de către PRESSINFRA a site-
ului pe care UTILIZATORUL îl dorește a fi migrat, 
optimizat și găzduit de către PRESSINFRA. În 
urma analizei complexității site-ului, UTILIZATOR-
ULUI i se vor comunica prin e-mail detalii, limitări, 
condiții și perioada estimată în care va fi efectu-
ată instalarea site-ului (migrarea și optimizarea) 
sau aspecte necesare funcționalității noului site, 
care nu depind și nu sunt în sarcina PRESSIN-
FRA. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții 
Generale Contractuale UTILIZATORUL este în 
mod expres de acord ca migrarea și optimizarea 
site-urilor sale să fie realizate de către PRESSIN-
FRA în aceste condiții și cu aceste limitări. Prin 
oferirea acestor informații UTILIZATORUL este 
de acord că își dă în mod expres și neechivoc 
consimțământul ca Serviciile să-i fie furnizate 
începând cu Data Intrării în Vigoare.

6. De asemenea, cu ocazia analizei complexității 
site-ului UTILIZATORULUI ce se dorește insta-
lat, PRESSINFRA își rezervă dreptul a solicita 
o taxă de instalare, care îi va fi comunicată în 
mod expres UTILIZATORULUI prin e-mail, cu 
solicitarea de a-și da în mod expres acordul cu 
privire la valoarea acesteia, în caz contrar Ser-
viciile încetând cu privire la respectivul site avand 
în vedere că obiectul Contractului nu se poate 
realiza. Această taxă de instalare se va factura 
pe următoarea factură emisă de PRESSINFRA 
UTILIZATORULUI.

7. Suplimentar, PRESSINFRA pune la dispoziția 
UTILIZATORULUI pentru fiecare site al acestuia 
cu privire la care a contractat un Pachet de Ser-
vicii și optiunea Pachet Development.

8. La solicitarea UTILIZATORULUI PRESSINFRA 
poate oferi și servicii de consultanță în tehnologia 
informației contra unui tarif orar agreat separat, 
activitățile de consultanță fiind detaliate pe factu-
rile lunare sau anexele la acestea.

9. Paramentrii tehnici pe care PRESSINFRA se 
obligă să-i respecte, conținutul și caracteristicile 
Serviciilor sunt cele prezentate pe site-ul www.
presslabs.com la data contractării Serviciilor 
pentru fiecare site în parte. PRESSINFRA gar-
antează pentru site-ul public al UTILIZATORULUI 
un uptime de 100%, excluzându-se astfel din 
uptime interfața de administrare  - /wp-admin/ 
- și utilizatorii logați în interfața de administrare. 

De asemenea, de la uptime-ul garantat vor face 
excepție perioadele de mentenanță. Monitorizarea 
uptime-ului se face cu ajutorul serviciilor furnizate 
de un terț specializat (exemplu www.statuscake.
com), UTILIZATORUL având acces la rapoarte de 
uptime lunare. În privința costurilor aferente fur-
nizorului de servicii de internet necesare accesării 
site-urilor găzduite de PRESSINFRA, acestea 
revin în mod exclusiv în sarcina UTILIZATORU-
LUI, nefiind parte din serviciul furnizat de către 
PRESSINFRA. Serviciile furnizate de PRESSIN-
FRA beneficiază de condițiile de garanție 
prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum 
și de condițiile de garanție conforme politicilor 
comerciale ale PRESSINFRA.

10. Prin prezentul UTILIZATORUL este informat în 
privința existenței codurilor de conduită, astfel 
cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 
363/2007 privind combaterea practicilor in-
corecte ale comercianților în relația cu consuma-
torii și armonizarea reglementărilor cu legislatia 
europeană privind protecția consumatorilor. În 
vederea obținerii de copii a acestor documente 
UTILIZATORUL se poate adresa PRESSINFRA 
prin intermediul adresei de e-mail de contact.

3. DURATA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract se încheie pe o perioada 
inițială minimă egală cu numărul de zile rămas 
până la finalul lunii calendaristice în curs la Data 
Semnării Contractului, la care se adaugă o luna 
calendaristică întreagă, dacă prin Contractul sem-
nat între Parți nu se prevede altfel.

2. Ulterior, durata contractului se prelungește 
automat și în aceleași condiții (excepție dacă au 
intervenit modificări ale condițiilor conform Art. 
IV pct. 14, când se vor aplica acele condiții), cu 
perioade egale cu o lună calendaristică, cu ex-
cepția cazului în care una din Părți notifică în scris 
prin e-mail celeilalte Părți intenția sa de a nu mai 
prelungi contractul cu cel puțin 15 zile în cazul lui 
PRESSINFRA și 5 zile în cazul UTILIZATORULUI, 
înainte de expirarea perioadei contractuale în 
curs. Prelungirea contractului pentru luna viitoare 
este condiționată de achitarea la timp de către 
UTILIZATOR a facturii proforme emise de către 
PRESSINFRA pentru luna curentă și a facturii 
proforme aferente lunii pentru care se produce 
prelungirea. Prin plata de către UTILIZATOR a 
facturii proforme aferente lunii pentru care se 
produce prelungirea, acesta își dă în mod expres 
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acordul cu privire la prelungirea Contractului 
pentru respectiva perioadă. Prelungirea perioadei 
contractuale va opera cu privire la toate Serviciile 
tuturor site-urilor contractate de către UTILI-
ZATOR dacă factura proformă a fost achitată în 
integralitate. 

3. UTILIZATORUL este de acord în mod expres 
că nu va fi nevoie de nicio notificare prealabilă 
pentru operarea prelungirii automate a perioadei 
contractuale.

4. PREȚUL SERVICIILOR ȘI MODALI-
TATEA DE PLATĂ

1. Prețul Serviciilor de găzduire web aferente 
fiecărui site găzduit de PRESSINFRA este cel 
stabilit în Planul Tarifar aplicabil agreat de Părți. 
Planul Tarifar aplicabil în concret fiecărui site 
găzduit se va stabili automat la data adăugării 
unui site pe baza Planurilor Tarifare standard 
agreate de Părți în cadrul Contractului, în funcție 
de numărul de site-uri găzduite la acel moment 
pentru respectivul UTILIZATOR și raportat la 
ordinea cronologică a adăugarii site-urilor. În 
cazul în care UTILIZATORUL renunță la un site 
sau Serviciile nu mai sunt furnizate pentru un site 
(inclusiv ca urmare a neplății UTILIZATORULUI), 
Planul Tarifar aplicabil site-urilor rămase ale UTI-
LIZATORULUI va fi modificat automat corespun-
zător noului număr de site-uri web găzduite, în 
ordinea vechimii lor.

2. Prin excepție, Părțile pot agrea un Plan Tarifar 
special prevăzut prin Act Adițional cu privire la 
anumite site-uri și aplicabil doar respectivelor 
site-uri anume identificate. În cazul în care unul 
sau mai multe site-uri beneficiază de Planuri 
Tarifare speciale prevăzute prin Acte Adiționale, 
aceste site-uri nu se vor lua în considerare la 
stabilirea Planului Tarifar aplicabil unui site în 
baza Contractului care prevede Planurile Tarifare 
standard. 

3. Cu ocazia comenzii de Servicii cu privire la un 
site adițional, PRESSINFRA va transmite UTI-
LIZATORULUI pe adresa acestuia de e-mail o 
notificare conținând lista site-urilor ce urmează a 
fi găzduite (identificate prin numele de domeniu), 
ordinea cronologică a contractării lor și Planul 
Tarifar aplicabil. Facturile emise de PRESSINFRA 
UTILIZATORULUI vor prevedea denumirea site-
urilor găzduite și pentru fiecare în parte Abona-
mentul Lunar, numărul de vizualizări de pagini 

înregistrate în luna anterioară și raportat la aces-
tea Tariful de Vizualizări efectiv datorat. Site-urile 
adiționale care sunt adăugate de UTILIZATOR se 
vor factura începand cu luna următoare celei în 
care site-urile au fost adăugate.

4. Planului Tarifar conține Abonamentul Lunar și 
Tariful de Vizualizări. Abonamentul Lunar este 
aferent doar serviciilor de găzduire și suport și 
nu conține vizualizări de pagini incluse, în afara 
situației în care Părțile au convenit în mod expres 
altfel (caz în care acest aspect va fi reflectat în 
specificațiile Planului Tarifar sau în Actul Adițion-
al la Contract). Astfel, pentru vizualizările de 
pagini înregistrate lunar pe fiecare din site-urile 
UTILIZATORULUI găzduite de PRESSINFRA, 
UTILIZATORUL va plăti în luna următoare un 
tarif, suplimentar la abonament, determinat în 
funcție de numărul de vizualizări înregistrate în 
luna anterioară pe site-ul respectiv, raportat la 
Tariful de Vizualizări din Planul Tarifar aplicabil. 
Tariful de Vizualizări va fi stabilit pentru un număr 
determinat de vizualizări, dar UTILIZATORUL va 
plăti tariful suplimentar proporțional cu numărul 
exact de vizualizări înregistrat în luna precedentă 
pentru fiecare site în parte, prin aplicarea, acolo 
unde este cazul, a unei rotunjiri la 2 zecimale (de 
exemplu, în cazul în care Tariful de Vizualizări 
este de 10 $ pentru fiecare 100.000 de vizual-
izări pe site, iar UTILIZATORUL înregistrează un 
număr de 11.250 de vizualizări pe site, acesta va 
plăti un tarif suplimentar în valoare de 1,13 $). 
Sistemul PRESSINFRA numără fiecare încărcare 
a fiecărei pagini din site-urile UTILIZATORULUI, 
indiferent dacă UTILIZATORUL este logat sau 
nu în dashboard-ul WordPress. În comparație 
cu alte instrumente de statistici care se bazeaza 
pe JavaScript, PRESSINFRA folosește o metodă 
mixtă care se bazează pe JavaScript și analiză log. 
UTILIZATORUL poate monitoriza numărul exact 
de vizualizări și traficul site-urilor sale la fiecare 
oră, zilnic și lunar prin accesarea dashboard-ului 
pentru clienți, apoi Stats -> Pageviews. 
De asemenea, UTILIZATORUL înțelege și este de 
acord că pot interveni erori în această modalitate 
de calcul și facturare a tarifului suplimentar, pe 
care le acceptă avand în vedere inerența lor, în 
limita unei diferențe de 1,5%.

5. De la caz la caz, PRESSINFRA își rezervă dreptul 
de a promova oferte speciale pentru abonații săi, 
la discreția PRESSINFRA. Aceste acorduri se vor 
materializa într-un Act Adițional la Contract.

6. Plata se va realiza prin transfer bancar direct în 
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contul PRESSINFRA sau cu card bancar, în baza 
facturilor proforme emise de către PRESSINFRA. 
UTILIZATORUL recunoaște dreptul PRESSINFRA 
de a modifica modalitatea de plată a Serviciilor cu 
o notificare prealabilă în acest sens. Factura pro-
formă și factura fiscală emisă de către PRESSIN-
FRA UTILIZATORULUI va avea prețul exprimat în 
USD și RON (moneda națională a României), pla-
ta urmând a se efectua în USD pentru nerezidenții 
în România și în RON pentru rezidenții români 
la cursul de schimb valutar RON-USD din ziua 
emiterii facturii proforme. În cazul în care, potrivit 
legislației, PRESSINFRA are obligația să perceapă 
TVA UTILIZATORULUI,  suplimentar prețurilor 
afișate pe site-ul www.presslabs.com și celor 
prevăzute în Contract sau Acte Adiționale, se va 
factura și încasa TVA aferentă în cuntumul stabilit 
de dispozițiile legale de la data emiterii facturii.

7. În cazul în care este specificat în mod expres în 
Contract, PRESSINFRA acordă UTILIZATORU-
LUI pentru primul site gazduit o perioada free 
trial (gratuita) de 2 saptamani calendaristice 
socotite de la Data Semnării Contractului, în acest 
interval fiind inclusă și perioada necesară instalării 
(migrării și optimizării) site-ului, asigurând astfel 
dreptul UTILIZATORULUI de a renunța la serviciile 
PRESSINFRA în termen de 14 zile calendaristice 
de la Data Semnării, fără plata unor costuri sau 
penalități.

8. În cazul în care pe parcursul perioadei de free trial, 
UTILIZATORUL își manifestă printr-o notificare 
scrisă dorința de a renunța la Serviciile PRESSIN-
FRA aferente primului site găzduit, va fi emisă o 
factură cu sold 0 (zero), excepție situația în care 
în termenul de 14 zile UTILIZATORUL contract-
ează și găzduirea altor site-uri suplimentare, iar 
cu privire la aceste site-uri Contractul rămâne în 
vigoare, caz în care se va emite o primă factură 
proformă pentru tarifele site-urilor ramase sub 
Contract, care se vor factura începand cu luna 
următoare celei în care site-urile au fost adăugate. 

9. În cazul în care în această perioadă nu este ex-
primată o asemenea intenție de renunțare la Ser-
viciile PRESSINFRA, prima factură proformă va fi 
emisă până pe data de 5 a lunii urmatoare celei 
în care expiră perioada free trial, având valoarea 
reprezentată de: 

i. o sumă pro-ratată din valoarea Abonamen-
tului Lunar, proporțională cu numărul de zile 
rămase între data expirării free trial și data de 
1 a lunii următoare; și 

ii. valoarea Abonamentului Lunar pentru luna în 
curs la data emiterii facturii proforme; și 

iii. Tariful de Vizualizări aferent vizualizărilor din 
luna anterioară; și taxa de instalare, dacă e 
cazul. 

10. Ulterior, PRESSINFRA va emite o factură lunară 
proformă până pe data de 5 a fiecărei luni, pentru 
Abonamentul Lunar aferent Serviciilor ce urmează 
a fi oferite în luna respectivă, la care se adaugă 
și Tariful de Vizualizări aferent vizualizărilor din 
luna anterioară pentru fiecare site în parte. Plata 
prețului Serviciilor devine scadentă în 5 zile calen-
daristice de la emiterea facturii proforme. În cazul 
plății prin debitare automată plata se va efectua 
în ziua emiterii proformei. UTILIZATORUL este 
de acord să achite abonamentele lunare  în avans 
față de perioada furnizării acestora. 

11. UTILIZATORUL declară că este de acord ca plățile 
să fie efectuate în mod valabil în baza facturilor 
proforme transmise prin e-mail, urmând ca ulte-
rior să fie emise și facturile fiscale aferente. De 
asemenea, în cazul plăților efectuate prin debitare 
automată, în cazul în care acestea sunt stornate/
anulate de către operatorul de plăți, PRESSINFRA 
va putea solicita în mod valabil anularea acestei 
operațiuni și plata respectivei valori în baza fac-
turii proforme emise, a Contractului și/sau Actului 
Adițional aplicabil, precum și a raportului privind 
vizualizările de pagini aferente respectivelor site-
uri pentru perioada în cauză.

12. În cazul neplății facturii proforme până la data 
scadenței PRESSINFRA are dreptul de a întrerupe 
furnizarea Serviciilor fără nicio notificare sau altă 
formalitate prealabilă. Pentru a evita orice dubiu, 
valoarea facturii nu este divizibilă, iar UTILIZA-
TORUL are obligația de a plăti întreaga sumă, 
neplata integrală a valorii facturii va da PRESSIN-
FRA dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor 
cu privire la toate site-urile UTILIZATORULUI, 
indiferent de o plată parțială sau nu. Confirma-
rea plății se poate realiza prin transmiterea prin 
e-mail de către UTILIZATOR a documentului care 
atestă efectuarea plății sau în momentul în care 
sistemul de plată cu cardul bancar (sau alt aseme-
nea sistem sau instituție bancară, dupa cum este 
aplicabil din timp în timp) confirmă realizarea 
plății.

13. UTILIZATORUL acceptă că în cazul în care plata 
nu este confirmată în termen de 30 de zile de la 
data scadenței ultimei facturi transmise, datele și 
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informațiile uploadate și stocate de UTILIZATOR 
sau imputerniciții acestuia pe serverele PRESSIN-
FRA pot fi șterse.

14. În cazul unor motive întemeiate PRESSINFRA 
își rezervă dreptul de a modifica unilateral cu 
o prealabilă notificare conținutul Termenilor și 
Condițiilor Contractuale. Aceste modificări vor 
fi comunicate de îndată UTILIZATORULUI și 
vor avea aplicabilitate imediată sau de la data 
indicată ca fiind data aplicării acestora. În cazul în 
care modificările vizează caracteristicile Serviciilor 
(inclusiv vizualizări, uptime garantat etc.), prețul 
acestora sau termenul de executare, PRESSIN-
FRA va notifica cu 30 de zile în prealabil aceste 
modificări UTILIZATORULUI, care urmează a 
deveni aplicabile începând cu următoarea lună 
contractuală, UTILIZATORUL trebuind fie să ac-
cepte noile condiții sau putând decide să nu mai 
prelungească contractul în urma acestor modi-
ficări urmând procedura descrisă la art. III pct. 2 
de mai sus. Netransmiterea unui răspuns echiva-
lează cu refuzul de a prelungi contractul potrivit 
noilor modificări.

5. DATA INCEPERII FURNIZĂRII

1. Inceperea furnizării Serviciilor și a efectuării 
operațiunilor de instalare (migrare și optimizare) a 
site-ului de către PRESSINFRA se face în cel mult 
72 de ore calculate de la Data Semnării Contract-
ului, în afară de situația în care este expres stabilit 
un alt termen. Acest termen se poate prelungi 
independent de voința PRESSINFRA în situația 
în care UTILIZATORUL nu pune la dispoziția 
PRESSLABS toate datele de conectare necesare 
încheierii operațiunilor de instalare.

2. În vederea începerii utilizarii Serviciilor, UTILI-
ZATORUL va fi informat prin e-mail cu privire la 
finalizarea procesului de instalare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE 
PĂRȚILOR CONTRACTANTE

1. Drepturile și obligațiile PRESSINFRA:

a. PRESSINFRA se obligă să asigure UTILIZA-
TORULUI furnizarea Serviciilor, care în condiții 
normale, sunt în conformitate cu specificațiile 
prezentate în oferta PRESSINFRA pentru 
Serviciul respectiv la data contractării, cu un 
uptime prevazut la Art. II pct. 9 de mai sus;

b. PRESSINFRA va depune cele mai bune efor-
turi în vederea instalării (migrării și optimizării) 
site-ului în condițiile comunicate UTILIZA-
TORULUI, fără a garanta însă transferul și 
funcționarea în integralitate a site-ului în 
cazul în care acest transfer sau funcționarea 
depind de factori externi  PRESSINFRA. În 
acest sens, UTILIZATORUL este de acord că 
anumite funcționalități pot fi dezactivate de 
către PRESSINFRA ca măsuri de securitate 
pentru site-ul UTILIZATORULUI. În cazul în 
care migrarea site-ului nu este sau nu poate fi 
realizata nu se datoreaza niciun cost de către 
UTILIZATOR pentru respectivul site;

c. PRESSINFRA se obligă să asigure con-
fidențialitatea datelor furnizate de către 
UTILIZATOR în conformitate cu Politica de 
Confidențialitate, disponibilă pe site-ul www.
presslabs.com.

d. PRESSINFRA se obligă să ia toate măsurile 
în vederea remedierii problemelor de natură 
tehnică ce împiedică funcționarea Serviciilor în 
condiții normale și a căror remediere revine în 
sarcina PRESSINFRA. 

e. PRESSINFRA are dreptul de a suspenda sau 
înceta furnizarea Serviciilor către UTILIZA-
TOR fără nicio notificare sau altă formalitate 
prealabilă și fără plata vreunei despăgubiri, 
dezdaunări sau daune interese în cazul în care 
UTILIZATORUL încalcă prevederile referitoare 
la Termenii și Conditiile Generale de Utilizare a 
Serviciilor prevăzute la punctul VII de mai jos, 
sau refuză în mod nejustificat să ofere infor-
mații suplimentare în cazul unei suspiciuni cu 
privire la o atare încălcare ori în cazul în care 
încetarea Serviciilor este necesară în vederea 
protejării rețelei PRESSINFRA.

2. UTILIZATORUL declară și garantează ur-
mătoarele:

• este o persoana fizică cu vârsta de 18 ani 
împlinită sau, după caz, este o persoană 
juridică legal constituită, având capacitatea de 
a contracta servicii de natura celor oferite de 
PRESSINFRA, iar reprezentantul persoanei 
juridice care semnează Contractul în numele 
acesteia are puterea de a angaja în mod val-
abil persoana juridică;

• datele și informațiile furnizate (inclusiv cele 
privind datele de identificare sau rezidența de 
domiciliu sau fiscală) sunt corecte, complete, 
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clare și reale și vor fi actualizate în mod corect 
și continuu;

• este de acord ca datele sale cu caracter per-
sonal să fie prelucrate de către PRESSINFRA 
și utilizate în vederea furnizării Serviciilor, în 
scop de marketing și a oricăror alte operațiuni 
necesare desfășurării relației contractuale și 
activității în cadrul  www.presslabs.com.

• În eventualitatea în care acesta deține cetățe-
nia unei alte țări, acesta are capacitatea de 
dispoziție conform legislației statului din care 
provine în vederea contractării Serviciilor.

• Acceptă Termenii și Condițiile Contractuale și 
este pe deplin răspunzător de consecințele ce 
decurg din utilizarea serviciilor oferite de către 
PRESSINFRA și prin urmare, PRESSINFRA nu 
poate fi facută răspunzătoare pentru erorile 
survenite în urma neglijenței acestuia.

3. Drepturile și obligațiile UTILIZATORULUI:

a. UTILIZATORUL se obligă să respecte întocmai 
prevederile acestui Contract și să utilizeze 
Serviciile în conformitate cu prevederile 
cuprinse la punctul VII de mai jos “Termeni și 
Condiții Generale de Utilizare a Serviciilor”.

b. UTILIZATORUL se obligă să plătească integral 
și la timp Serviciile oferite de către PRESSIN-
FRA în conformitate cu termenii și în condițiile 
prevăzute în acest Contract.

c. UTILIZATORUL se obligă să actualizeze în 
permanență datele sale de contact și factur-
are.

d. UTILIZATORUL este responsabil de menține-
rea securității contului său și este răspunzator 
cu privire la toate activitățile și operațiunile 
desfășurate în contul său, inclusiv cu privire 
la cele efectuate de angajații sau partenerii 
contractuali.

e. UTILIZATORUL are dreptul de beneficia de 
Servicii conform standardelor contractuale și 
de a sesiza PRESSINFRA problemele tehnice 
apărute, care sunt de natură să conducă la 
imposibilitatea utilizării Serviciilor conform 
codițiilor contractuale.

7. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 
DE UTILIZARE A SERVICIILOR

1. UTILIZATORUL se obligă să nu utilizeze serviciile 
furnizate de către PRESSINFRA pentru a trans-
mite, distribui sau stoca material care incalcă vre-
un act normativ aplicabil, de asemenea se obligă 
să nu aducă atingere unei mărci de înregistrare, 
drepturilor de autor, secretului comercial sau a al-
tor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor 
drepturi ale altor părți. UTILIZATORULUI nu-i este 
permisă utilizarea serviciului într-un mod necins-
tit, defăimător, calomniator, amenințator, abuziv. 
În acest sens, UTILIZATORUL recunoaște și este 
de acord că PRESSINFRA nu va fi responsabil 
sau răspunzător în niciun mod, direct sau indirect, 
pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau 
presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu 
încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelec-
tuală ale unor terți, întregul prejudiciu urmând a fi 
suportat de către UTILIZATOR.

2. PRESSINFRA nu va fi răspunzator pentru materi-
alul creat, stocat sau accesibil pe sau prin servici-
ile acestuia care nu este expediat de sau la cere-
rea PRESSINFRA. Răspunderea PRESSINFRA 
este în privința conținutului paginilor web limitată 
doar la paginile web care aparțin PRESSINFRA.

3. UTILIZATORUL admite faptul că accesarea 
oricărui material disponibil pe Internet, direct sau 
prin autentificare cu parolă, furnizarea datelor 
personale, inclusiv a numerelor de cont de bancă, 
număr de card bancar de orice tip, acceptul 
incărcării unor aplicații ce se autoinstalează, 
acceptul unor conexiuni automate spre terțe des-
tinații poate să-l prejudicieze pe UTILIZATOR, pe 
PRESSINFRA sau/și alte terțe persoane.

4. Conținutul materialelor incluse pe www.press-
labs.com, presslabs.com precum și orice sub-
domeniu de tip *.presslabs.com (texte, imagini, 
logo-uri, aplicații, etc) este proprietatea PRESSIN-
FRA și este protejat de către legislația aplicabilă 
în materie de proprietate intelectuală. UTILIZA-
TORUL nu va putea reproduce, modifica, copia 
sau utiliza în alt mod aceste materiale, decât strict 
în vederea utilizării Serviciilor în conformitate cu 
Termenii și Condițiile Contractuale, fără con-
simțământul prealabil scris al PRESSINFRA.

5. UTILIZATORUL este de acord cu faptul că întregul 
conținut al site-urilor găzduite prin intermediul 
Serviciilor oferite de PRESSINFRA aparține în 
totaliltate utilizatorilor, iar PRESSINFRA nu are 
niciun control asupra acestor site-uri și informații. 
Prin urmare, UTILIZATORUL recunoaște și este 
de acord că PRESSINFRA nu este responsabil 
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și nu garantează pentru conținutul, informațiile, 
publicitatea, produsele sau materialele afișate sau 
disponibile pe site-ul UTILIZATORULUI.  UTILIZA-
TORUL recunoaște și este de acord că PRESSIN-
FRA nu va fi responsabil sau răspunzător, direct 
sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere 
cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în 
legătură cu folosirea în orice fel a acestor infor-
mații, produse sau materiale. UTILIZATORUL 
este de acord că deține întreaga responsabilitate 
pentru toate activitățile care au loc în cadrul site-
ul său. 

6. În vederea prevenirii și combaterii oricăror 
activități abuzive și ilegale UTILIZATORUL este 
de acord să-i fie monitorizate și înregistrate de 
către PRESSINFRA adresa de Internet Protocol și 
activitățile desfăsurate pe site-ul www.presslabs.
com, precum și pe site-urile găzduite de către 
PRESSINFRA. Abuzul include, dar nu se limitează 
la, iar Utilizatorul se va abține de la:

• încercarea de a obține acces neautorizat la 
Servicii, alte conturi sau rețele conectate la 
Servicii;

• transmiterea oricărui material care conține 
viruși, „cai troieni”, „viermi”, „bombe cu ceas”, 
„cancelbots”, sau de orice alte programe 
dăunatoare sau vătămătoare;

• perturbarea sau întreruperea rețelelor conec-
tate la Servicii; 

• utilizarea unei identități false sau încercarea 
de a induce în eroare cu privire la identitatea 
UTILIZATORULUI;

• uploadarea, publicarea, transmiterea sau 
stocarea de informații și materiale prin inter-
mediul Serviciilor, care, în opinia exclusivă 
a PRESSINFRA, încalcă prevederile legale 
aplicabile;

• uploadarea, publicarea, transmiterea sau 
stocarea de informații și materiale prin inter-
mediul Serviciilor, care, în opinia exclusivă 
a PRESSINFRA sunt obscene, indecente, 
defăimătoare, sau care altfel ar putea afecta 
negativ orice persoană sau entitate;

•  uploadarea, publicarea, transmiterea sau 
stocarea de informații și materiale prin inter-
mediul Serviciilor, care, în opinia exclusivă 
a PRESSINFRA încalcă drepturile oricărei 
persoane, inclusiv drepturile de proprietate 

intelectuală, secretele comerciale, brevetele, 
inclusiv, dar nu limitat la, instalarea sau dis-
tribuirea de produse contrafăcute sau produse 
pentru care nu deține o autorizație de utilizare.

7. UTILIZATORUL este de acord că în cazul în care 
PRESSINFRA constată sau are suspiciuni cu pri-
vire la realizarea oricărei practici abuzive realizată 
sau care amenință a fi realizată de către UTILIZA-
TOR, PRESSINFRA are dreptul de a suspenda sau 
limita accesul la Servicii, a anula conturile UTILI-
ZATORULUI și de a rezilia contractul încheiat cu 
UTILIZATORUL, fără nicio despăgubire datorată 
UTILIZATORULUI sau oricărei alte terțe părți.

8. UTILIZATORUL recunoaște și este de acord că 
PRESSINFRA nu va fi responsabil sau răspun-
zător, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau 
pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată 
de sau în legatură cu realizarea oricăror practici 
abuzive ale UTILIZATORULUI, întregul prejudiciu 
urmând a fi suportat de către UTILIZATOR.

9. PRESSINFRA va pune la dispoziția oricăror 
persoane interesate un formular de notificare a 
practicilor abuzive și a încălcării oricăror drepturi 
ale unor terțe persoane. UTILIZATORUL este de 
acord că PRESSINFRA poate, la propria discreție, 
să dezvăluie adresa Internet Protocol a UTILIZA-
TORULUI către titularii drepturilor încălcate care 
au depus plângeri în acest sens prin formularul 
oferit de PRESSINFRA.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează:

a. la data expirării periodei contractuale în cazul 
în care una dintre părți a notificat celeilalte 
părți dorința sa de a nu mai prelungi perioada 
contractuală în conformitate cu Art. III pct. 2;

b. prin acordul părților;

c. în cazul în care UTILIZATORUL este în inca-
pacitate de plată sau dacă împotriva acestuia 
au fost declanșate procedurile pentru lichidare 
sau declararea falimentului acestuia.

2. Prezentul contract poate fi reziliat de către 
UTILIZATOR, în cazul în care PRESSINFRA nu 
furnizează Serviciile la parametrii contractați și nu 
remediază problemele sesizate în decurs de max-
im 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea 
notificării scrise și detaliate a UTILIZATORULUI în 
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acest sens.

3. Prezentul contract poate fi considerat de către 
PRESSINFRA ca fiind reziliat de plin drept fără 
nicio notificare sau altă formalitate prealabilă în 
cazul în care:

a. UTILIZATORUL încalcă oricare din Termenii și 
Condițiile Contractuale din acest Contract și 
refuză încetarea și remedierea încălcării în ter-
men de 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificar-
ea încălcării termenilor contractuali transmisă 
prin e-mail de către PRESSINFRA;

b. UTILIZATORUL nu efectuează plata contraval-
orii Serviciilor până la data scadenței facturilor 
proforme;

c. se constată ulterior că la data încheierii 
contractului sau ulterior cu ocazia actualizării 
datelor, UTILIZATORUL a furnizat PRESSIN-
FRA date sau informații false, incorecte sau 
incomplete.

4. UTILIZATORUL are obligația de a plăti Serviciile 
furnizate precum și orice alte costuri datorate 
înainte de încetarea contractului sau născute ul-
terior, dar în legătură cu contractul, inclusiv orice 
sumă datorată cu titlu de despăgubire ca urmare 
a prejudiciilor aduse PRESSINFRA sau terților în 
urma utilizării necorespunzatoare a Serviciilor sau 
cu încălcarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare 
a Serviciilor. De asemenea, înainte de rezilierea 
contractului și primirea copiei de siguranță com-
pletă a site-ului său, UTILIZATORUL are obligația 
de a regla debitul său cu PRESSINFRA prin plata 
tuturor costurilor Serviciilor și a taxelor, inclusiv 
vizualizările pentru luna în care are loc încetarea.

5. În cazul încetării contractului din culpa UTILIZA-
TORULUI, PRESSINFRA are dreptul de a reține, 
cu titlu de daune-interese, sumele plătite de 
UTILIZATOR în avans fără a fi obligat la restituirea 
contravalorii serviciilor nefurnizate UTILIZATOR-
ULUI. Cu toate acestea, PRESSINFRA nu va fi 
restricționat în niciun fel în a obține repararea 
integrală a prejudiciului suferit. 

6. UTILIZATORUL și PRESSINFRA au posibilitatea 
de a rezilia parțial contractul în conformitate cu 
dispozițiile menționate mai sus numai în ceea ce 
privește Serviciile oferite pentru anumite site-uri 
găzduite de PRESSINFRA și nu toate.

 

9. DREPTUL DE RETRAGERE DIN 
CONTRACT

a. UTILIZATORUL este informat că potriv-
it legislatiei române în vigoare, retragerea 
din contract este aplicabilă doar clienților 
persoane fizice sau grup de persoane fizice 
(consumatori).

b. Dreptul de retragere: UTILIZATORUL-con-
sumator are dreptul de a se retrage din 
prezentul contract, fără a preciza motivele, 
în termen de 14 zile de la Data Semnării 
Contractului. Renunțarea se poate opera și 
numai cu privire la unele site-uri pentru care 
s-au solicitat Servicii de găzduire web, dacă 
această renunțare are loc în termen de 14 zile 
de la Data Semnării Contractului.

c. Perioada de retragere expiră dupa 14 zile 
începând de la Data Semnării Contractului.

d. Pentru a își exercita dreptul de retragere UTI-
LIZATORUL trebuie să informeze PRESSIN-
FRA prin e-mail: ping@pressinfra.com cu 
privire la decizia sa de a se retrage din prezen-
tul contract, utilizând o declarație neechivocă, 
de exemplu, o scrisoare trimisa prin e-mail. În 
acest scop, UTILIZATORUL poate folosi mod-
elul de retragere de mai jos; folosirea lui nu 
este însa obligatorie. PRESSINFRA va trimite 
prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de 
retragere.

e. Pentru a respecta termenul-limită de retragere 
este suficient ca UTILIZATORUL să trimită 
comunicarea privind exercitarea dreptului de 
retragere înainte de expirarea perioadei de 
retragere.

f. Consecințele retragerii

Daca UTILIZATORUL se retrage PRESSINFRA 
va rambursa orice suma pe care a primit-o 
de la UTILIZATOR pentru Serviciile la care 
a renunțat în perioada de 14 zile de la 
Data Semnării Contractului, fără întârzieri 
nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 
14 zile de la data la care UTILIZATORUL a 
informat PRESSINFRA cu privire la decizia sa 
de a se retrage din prezentul Contract. 

PRESSINFRA va efectua această rambursare 
folosind aceeași modalitate de plată ca și cea 
folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția 
cazului în care UTILIZATORUL își exprimă 
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acordul expres pentru o alta modalitate de 
rambursare; în orice caz, nu se vor percepe 
comisioane ca urmare a unei astfel de 
rambursări.

FORMULAR DE RETRAGERE

Prezentul formular se trimite completat doar daca 
doriti sa va retrageti din contract.

10. EXCLUDEREA DE GARANȚII ȘI 
LIMITAREA RĂSPUNDERII

UTILIZATORUL recunoaște și este de acord că:

1. Utilizarea Serviciilor se face pe riscul UTILIZA-
TORULUI, Serviciile și operațiunile de migrare 
și optimizare a site-ului fiind furnizate pe baza 
principiului: “așa este”. PRESSINFRA nu își asumă 
responsabilitatea și nu acordă garanții de niciun 
fel, incluzând, dar fără a se limita la:

a. Garanțiile de comercializare obișnuite;

b. Serviciul corespunde unui anumit scop sau 
cerințelor ori așteptărilor UTILIZATORULUI;

c. Serviciul va funcționa fără întreruperi, în 
siguranță și fără erori, iar orice eroare a soft-
ware-ului va fi corectată;

 
Către: 

 
SC PRESSINFRA SRL, 
România, localitatea Timișoara, str. Traian Vuia, nr. 18, 
județul Timiș 
Cod postal 300078, 
e-mail: ping@pressinfra.com:

Vă informez/informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la furnizarea de 

Servicii pentru următoarelor site-uri: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Comandate la data ______________________ în baza Contractului nr.  __________________________________

 

Numele UTILIZATORULUI: _______________________________________________________________________ 

Adresa UTILIZATORULUI: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Semnătura UTILIZATORULUI:  

 

___________________________________________ 

(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

 

Data: ______________________________________
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d. rezultatele obținute prin utilizarea Serviciului 
vor fi lipsite de greșeli.

2. Descărcarea de materiale și informații prin folos-
irea Serviciilor se face pe riscul UTILIZATORLUI, 
PRESSINFRA nefiind responsabil pentru daunele 
sau prejudiciile cauzate UTILIZATORULUI în urma 
descărcării unor materiale.

3. PRESSINFRA depune în mod continuu eforturi în 
vederea asigurării securității sistemelor sale, însă 
mecanismele de securitate încorporate în sistem 
pot conține limitări efective, inerente produselor 
de securitate care nu pot fi prevenite sau în-
lăturate.

4. În afară de garantarea îndeplinirii specificațiilor 
tehnice prezentate în oferta PRESSINFRA pentru 
Serviciul respectiv la data contractării și a unui 
uptime în condițiile Art. II pct 9 de mai sus si 
Art. X de mai jos, PRESSINFRA nu poate fi 
ținut răspunzător pentru orice prejudicii a căror 
existență UTILIZATORUL ar pune-o pe seama 
nefuncționării corespunzătoare a Serviciilor sau 
site-ului migrat. 

5. În niciun caz PRESSINFRA nu va fi răspunzator 
pentru nefuncționarea corespunzătoare sau la 
timp a Serviciului, a site-ului migrat și orice preju-
diciu astfel cauzat, a cărui cauză:

a. poate fi atribuită acțiunilor sau inacțiunilor 
UTILIZATORULUI, a reprezentanților sau 
angajaților acestuia, sau a terților angajați de 
către UTILIZATOR;

b. survine în cursul unei perioade de mentenanță 
notificată de PRESSINFRA UTILIZATORULUI;

c. este rezultatul unei suspendări sau încetări 
a Serviciului ca urmare a neplății sau încăl-
cării de către UTILIZATOR a Termenilor și 
Condițiilor de Utilizare a Serviciilor prevăzute 
în prezentul Contract.

6. UTILIZATORUL este singurul responsabil de 
păstrarea confidențialității parolelor și datelor de 
acces la Servicii, PRESSINFRA neputând fi ținut 
responsabil pentru prejudiciile cauzate datorită 
divulgării acestora de către UTILIZATOR.

7. PRESSINFRA nu va fi ținut răspunzător față de 
UTILIZATOR sau terțe părți pentru niciun prejudi-
ciu, daună, beneficii nerealizate, pierdere de profit 
sau alte pierderi suferite de UTILIZATOR sau terți, 
direct sau indirect, ca urmare a utilizării sau im-
posibilității utilizării Serviciilor sau site-ului migrat. 

Cu toate acestea, în toate cazurile, răspunderea 
PRESSINFRA este limitată la contravaloarea 
Serviciilor furnizate de către PRESSINFRA pe 
parcursul unei luni calendaristice.               

8. UTILIZATORUL este singurul răspunzator față de 
PRESSINFRA sau terți pentru prejudiciile cauzate 
acestora prin acțiunile, inacțiunile sau faptele sale 
efectuate cu încălcarea prezentului contract sau a 
prevederilor legale aplicabile. PRESSINFRA este 
îndreptățit să solicite UTILIZATORULUI restitu-
irea oricăror și tuturor sumelor plătite cu titlu de 
despăgubiri, daune sau amenzi, pentru acoperirea 
prejudiciilor directe și indirecte suferite de către 
terți, plătite ca urmare a răspunderii PRESSINFRA 
cauzate de acțiunile și inacțiunile abuzive, delict-
uale sau frauduloase ale UTILIZATORULUI. 

11. POLITICA DE RETURNARE

1. În cazul în care Serviciile PRESSINFRA nu înde-
plinesc un uptime garantat potrivit Art. II pct. 9 
de mai sus, PRESSINFRA va returna UTILIZA-
TORULUI prin reducere din factura următoare, un 
procent din abonamentul lunar din următoarea 
factură pentru site-ul care a înregistrat down-
time-ul și din tariful pentru vizualizările corespun-
zatoare site-ului care a înregistrat downtime-ul, 
după cum urmează:

• 3% pentru primele 30 de minute întregi de 
downtime cumulate în decursul unei luni; și

• 1,5% pentru fiecare 30 de minute întregi de 
downtime cumulate în decursul aceleiași luni 
după atingerea primelor 30 de minute de 
downtime.

Cu toate acestea valoarea totală a reurnărilor/
reducerilor nu poate depăși valoarea facturii 
lunare aferente site-ului care a înregistrat 
downtime-ul. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu se 
va acorda nicio returnare sau despăgubire pentru 
minutele de downtime care au o durata cumulată 
în decursul unei luni mai mică de 30 de minute și 
nici pentru perioade care nu formeaza cumulat 
30 de minute întregi după atingerea primelor 30 
de minute (ex. pentru 25 de minute peste cele 30 
inițiale se va acorda doar un procent de reducere 
de 3% aferent celor 30 de minute de downtime). 
Perioada de downtime se calculează pe parcursul 
unei luni calendaristice, excepție făcând perioada 
contractuală inițială care poate fi mai mică, iar 
minutele de downtime dintr-o lună nu se vor 
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reporta în luna următoare. 

2. UTILIZATORUL este de acord că nu va fi în-
dreptățit la această returnare în cazul în care:

a. la momentul la care returnarea devine exi-
gibilă UTILIZATORUL a încălcat Termenii și 
Condițiile Contractuale, inclusiv prin neplata la 
termen a facturilor emise;

b. neîndeplinirea uptime-ului garantat s-a pro-
dus din culpa UTILIZATORULUI sau anga-
jaților acestuia.

3. Părțile sunt de acord și UTILIZATORUL recu-
noaște că această returnare este singura și ex-
clusiva dezdaunare la care este îndreptățit pentru 
neîndeplinirea uptime-ului garantat și pentru 
indisponibilitatea Serviciilor și că nu poate depăsi 
valoarea facturii lunare emise pentru luna în care 
a avut loc downtime-ul.

4. Pentru a beneficia de returnare UTILIZATORUL 
trebuie să contacteze echipa PRESSINFRA la 
adresa ping@pressinfra.com în termen de 10 zile 
lucrătoare de la sfârșitul perioadei de downtime, 
însă până la finalul lunii în care a survenit perio-
ada de downtime, pentru a notifica acest aspect. 
Valoarea necesar a fi rambursată se va scădea din 
factura următoare ce va fi emisă.

5. De asemenea, în cazul în care PRESSINFRA con-
stată că nu poate executa Contractul și să puna la 
dispoziția UTILIZATORULUI Serviciile, va informa 
UTILIZATORUL cu privire la acest aspect în cel 
mai scurt timp posibil și va rambursa UTILIZA-
TORULUI sumele deja achitate pentru Serviciile a 
căror prestare nu a putut fi realizată, în maxim 30 
de zile calendaristice. Această rambursare va op-
era numai în cazul în care nefurnizarea Serviciilor 
nu este datorată din culpa UTILIZATORULUI.

12. FORȚA MAJORĂ

1. Forța majoră exonerează de răspundere partea 
care o invocă, cu condiția ca cealaltă parte să fie 
informată în termen de 5 (cinci) zile calendaristice 
de la data la care un astfel de eveniment a apărut 
și face imposibilă indeplinirea obligațiilor sale.

2. Durata contractului se prelungește cu o perioadă 
egală cu perioada cazului de forță majoră. În cazul 
în care un caz de forță majoră se prelungește pe 
o durată mai mare de 60 (șaizeci) de zile, părțile 
convin prin prezentul să înceteze contractul.

3. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment in-
dependent de voința părților, imprevizibil și inevi-
tabil, care face imposibilă pentru părți executarea, 
integrală sau parțială a obligațiilor contractuale. 
Prin forța majoră se înțeleg situații asemănătoare 
celor din exemplele următoare, fără a se limita la 
acestea: război, acte de terorism, mișcări sociale, 
calamități naturale, inundații, cutremure, incendii, 
întreruperi prelungite în alimentarea cu energie 
electrică, etc.

13. NOTIFICĂRI

1. Orice notificare va fi făcută în scris și transmisă 
parții căreia îi este adresată la adresa de e-mail 
a PRESSINFRA prevazută în acest contract, 
respectiv la adresa de e-mail a UTILIZATORULUI 
menționată în contul client sau la noua adresa 
în prealabil notificată de parți. Pentru evitarea 
oricărui dubiu, Părțile sunt de acord ca inclusiv 
facturile și facturile proforme emise de către 
PRESSINFRA să fie transmise UTILIZATORULUI 
prin e-mail, la adresa menționată în contul client.

2. UTILIZATORUL se obligă să notifice PRESSIN-
FRA orice modificări survenite cu privire la 
informațiile furnizate, inclusiv dar fără a se limita 
la, datele de identificare, datele de contact, datele 
de facturare, persoanele de contact sau orice alte 
informații necesare în vederea derulării relației 
contractuale. 

3. În vederea comunicării sesizărilor, reclamațiilor, 
notificărilor, PRESSINFRA pune la dispoziția 
UTILIZATORULUI următoarele adrese de e-mail 
ping@pressinfra.com și abuse@pressinfra.com. 

4. UTILIZATORUL își dă consimțământul expres 
privind realizarea comunicărilor între acesta și 
PRESSINFRA prin intermediul poștei electronice 
pe toată durata contractării serviciilor furnizate de 
către PRESSINFRA. 

14. CLAUZE FINALE

1. Prezentul contract este guvernat de legea 
Română și se completează cu prevederile legis-
lației Române și comunitare în vigoare.

2. În caz de discrepanțe între prevederi, termenii și 
conditiile speciale prevăzute în Contractul semnat 
de Părți vor prevala acestor Termeni și Condiții 
Generale.
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3. Nulitatea sau inaplicabilitatea eventuală a unei 
clauze a prezentului Contract este limitată la 
aceasta și nu afectează în niciun caz celelalte 
prevederi contractuale. În acest caz, Părțile se 
obligă să negocieze cu bună credință în scopul 
de a stabili o noua dispoziție care să nu fie lovită 
de nulitate sau inaplicabilitate, care va înlocui dis-
poziția nulă sau inaplicabilă și care să fie cât mai 
apropiată de intenția exprimată inițial în contract.

4. Informațiile continute din factura emisă UTILIZA-
TORULUI de către PRESSINFRA, inclusiv datele 
de identificare ale UTILIZATORULUI, detalierea 
Serviciilor contractate și determinarea prețului, 
sunt parte integrantă a prezentului contract, la fel 
ca Anexele și Actele Adiționale la acesta.

5. Neințelegerile legate de încheierea, executarea, 
interpretarea și încetarea acestui contract vor fi 
soluționate de către părți pe cale amiabilă, iar 
în cazul în care nu se poate ajunge la o înțele-
gere amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor 
de judecată competente material de la sediul 
PRESSINFRA. De asemenea, în cazul în care 
UTILIZATORUL este un consumator cu reședința 
în UE, acesta va avea posibilitatea să își adreseze 
reclamația entităților de soluționare alternativă a 
litigiilor urmând procedura descrisă pe Platfor-
ma Europeană de Soluţionare Online a Litigiilor 
(platforma SOL).

6. Contractul este încheiat prin transmiterea lui prin 
corespondență electronică (e-mail) și se consideră 
încheiat la Timișoara, România, la Data Semnării 
Contractului.


