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Valoare 

TVA

Valoare fara 

TVA
Pret 

unitar

CantitateU.M.Denumirea produselor sau a 

serviciilor
Nr.

crt.

Cota T.V.A. 19%

Cumparator:   INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Nr.Reg.Com: 

C.I.F.: RO38189005

Sediu social: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CALEA 

VITAN, NR.242, PARTER, CAMERELE 1, 2, 6, , Bucuresti

Cont IBAN: RO54UGBI0000022032645RON

Banca: Garanti Bank

Nr. facturii: TEAM7041594

Data: 21/07/2021

Data scadenta: 20/08/2021  

FACTURA

Furnizor: TEAM TELECOM SRL

Nr.Reg.Com: J40/9771/2001

C.I.F.: RO 14306256

Sediu social: Strada Copilului, nr. 6-12, tr. II, sc.E, et.1, 

Sector 1, Bucuresti

Cont IBAN: RO49 BTRL RON CRT 04 8853 5201

Banca Transilvania

Cont IBAN: RO80 RNCB 0071 0114 4535 0001

Banca B.C.R - fil. Plevnei

Capital social: 2,000.00 RON

Tel: 0731.374.512 | 0371.190.963 

Fax2Email: 0372.895.784

 231.10  43.91BUCCCA-X-5004_9 - ORGANIZATOR CABLU 1U RACK 19" RAL9005 CU CAPAC 1  57.77 4

 689.94  131.09BUCBKT-1134L010.09-0 - PDU 19" 9 x PRIZE SCHUCKO (DIN49440) SWITCH 

ON/OFF, POWER PLUG SCHUCKO (DIN49441)

 2  86.24 8

 4,938.40  938.30BUCCSS-X-4260A_9 - RACK 19" 42U 600X1000mm FLOOR STANDING, SERVER, 

SINGLE FRONT AND REAR 67% PERFORATED DOORS,SILVER SERIES, 

RAL 9005

 3  2,469.20 2

 17,407.49  3,307.42BUCCSS-X-4280A_9 - RACK 19" 42U 800X1000mm FLOOR STANDING, SERVER, 

SILVER SERIES, RAL 9005

 4  2,901.25 6

 346.64  65.86SETCCA-0-7018-691099 - Set surub+piulita, 20 buc/set 5  19.26 18

 2,227.22  423.17BUCCSA-X-2002_9 - TAVA 4 VENTILATOARE +TERMOSTAT RAL 9005 6  278.40 8

 1,276.88  242.61BUCCCA-X-1010_9 - TAVA FIXA RACK 19" 1U DEPTH=800mm heavy duty max. 

100kg RAL9005

 7  127.69 10

Observatii: Popa Mihaela

Responsabil comanda:POPA MIHAELA IRINA

Semnatura si 

stampila 

furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului 

Buletinul / cartea de identitate , eliberat(a) 

Mijlocul de transport   nr. 

Semnaturile............................................................

Total

 32,270.03Semnatura 

de primire

Total factura

Respectarea termenului de plata a facturii nu este conditionata de primirea platii pretului unei posibile revanzari a produselor /serviciilor de catre 

cumparator unei terte persoane. Prin semnarea sau /si acceptarea prezentei facturi, clientul sau reprezentantul acestuia confirma ca a citit, inteles si 

acceptat conditiile de vanzare de pe verso.

Curs 1 EUR=4.92530 RON.

Prezentul document este valabil si circula fara semnatura si stampila conform conform codului fiscal in vigoare.

Conform Legii nr. 82/1991, Legii nr. 227/2015, O.M.F.P. nr. 2226/2006 si O.M.F.P. nr. 3512/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistem de insemnare si numerotare asigurat si gestionat de utilizator si aflat in responsabilitatea acestuia.

 27,117.67  5,152.36

RON



TERMENI SI CONDITII DE VANZARE

Operatiunea de vanzare a marfurilor ce face obiectul prezentei facturi constituie un contract, deoarece Vanzatorul a predat marfa, iar 

Cumparatorul a acceptat pretul, a receptionat marfa si a efectuat verificarea acesteia la receptie. Daca intre parti a fost incheiat un contract separat care 

contine clauze speciale, acesta va avea prioritate, iar prezentele conditii de vanzare il vor completa.

Conditii de plata:

Plata se va efectua in limita termenului prevazut pe factura, in contul si banca specificate. Plata se considera efectuata la momentul in care sumele 

de bani au ajuns in unul din conturile precizate pe factura. Depasirea termenului de plata atrage dupa sine si plata unor penalitati de 0,2% pe zi din valoarea 

sumelor neachitate, pana la achitarea integrala a sumei datorate. Facturile de penalitati vor putea fi emise cel putin incepand cu luna in care se constata 

intarzierea si dupa minimum 10 zile de intarziere. Penalitatile de intarziere vor fi calculate in mod periodic pana la data achitarii integrale a sumei restante.

Plata sumei restante fara respectarea termenului de plata si dupa emiterea facturilor de penalitati aferente, nu exonereaza debitorul de plata 

penalitatilor deja calculate, acesta fiind obligat la plata acestor penalitati de intarziere. Locul platii este considerat a fi in Municipiul Bucuresti.

Daca se constata, in continuare, lipsa de cooperare in solutionarea pe cale amiabila, dupa maximum 60 de zile se va proceda la recuperarea 

creantei conform legislatiei in vigoare, cumparatorul fiind de drept in intarziere, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati. Cumparatorul va 

suporta, de asemenea, toate costurile efectuate de TEAM TELECOM SRL, pentru recuperarea sumei datorate (cum ar fi, fara a fi o enumerare limitativa: 

onorariile rezonabile ale avocatilor, taxe de timbru judiciar si orice alte cheltuieli efectuate pentru recuperarea sumelor respective).

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a stabili si /sau a schimba conditiile privind modalitatile si termenele de plata acordate cumparatorului, daca, in 

opinia sa, starea financiara a Cumparatorului sau situatia platilor anterioare justifica aceasta modificare.

Livrarea si garantia:

Receptia cantitativa va fi facuta la sediul vanzatorului, de catre reprezentantii acestuia, in prezenta reprezentantului cumparatorului. Pentru 

produsele livrate prin mesagerie, in cazul in care la ridicarea coletelor Cumparatorul constata ca ambalajul a fost deteriorat, Cumparatorul va anunta 

Vanzatorul in cel mai scurt timp posibil si se va proceda la inventarierea continutului impreuna cu reprezentantul transportatorului, avand la baza factura 

anexata, intocmind un proces-verbal de constatare. In lipsa acestui proces -verbal, Vanzatorul nu isi asuma raspunderea in vederea solutionarii problemei in 

mod favorabil. Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru intarzierile de livrare cauzate de transportator. Cheltuielile de transport vor fi suportate de 

Cumparator.

Responsabilitatea pierderii sau deteriorarii produselor nu mai apartine Vanzatorului incepand cu momentul in care marfa a fost predata unei case 

de expeditii, transportatorului sau Cumparatorului.

Cumparatorul va executa receptia calitativa si va executa verificarea produselor si /sau orice test, despre care el crede ca este necesar, in 

momentul receptionarii acestora. Reclamatiile ulterioare privind aspectul exterior al produselor livrate nu vor mai fi luate in consideratie. Produsele returnate 

trebuie sa fie in ambalajul original.

Garantia uzuala a produselor este de 12 luni de la data livrarii daca nu se specifica altfel intr -un act aditional. Orice plangere referitoare la 

eventuale defecte va fi luata in consideratie daca va fi facuta in cel mult 7 zile lucratoare de la data livrarii produselor. Inainte de a intrebuinta produsul, 

Cumparatorul va trebui sa stabileasca faptul ca acesta este conform folosintei alese si totodata sa-si asume toate riscurile in legatura cu aceasta.

Orice neconcordanta sau omisiune sesizata de beneficiar in privinta actelor intocmite de departamentul nostru de vanzari fata de

conditiile anterior discutate cu reprezentantii firmei noastre si /sau fata de produsele receptionate, vor trebui comunicate in maximum 2 zile lucratoare de la 

data primirii acestora, orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

Dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate trece de la Vanzator la Cumparator la data la care sunt achitate integral toate obligatiile de plata ale Cumparatorului. In cazul achitarii 

partiale, dreptul de proprietate nu se transmite Cumparatorului.

Alte dispozitii:

Prezentele conditii de vanzare si orice litigiu care ar interveni sunt supuse legii comerciale romane si vor fi solutionate de instantele competente de 

la sediul Vanzatorului.

Prin prezenta, persoana care semneaza de primire prezenta factura declara pe propria raspundere ca este reprezentant al Cumparatorului, deplin 

indreptatit sa semneze si stampileze prezenta factura. In cazul livrarii prin curier, Cumparatorul va transmite prin fax sau scanat pe email o copie semnata si 

stampilata a facturii insotitoare, acceptarea prezentei facturi este independent de indeplinirea acestei proceduri, dovada primirii si acceptarii prezentei facturi 

se face in baza documentelor emise de societatea de curierat.

Prin semnatura de primire a marfurilor, factura precum si toate clauzele mentionate pe aceasta se considera a fi negociate si acceptate de partile 

semnatare.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, TEAM TELECOM SRL, cu sediul in SECTOR 1, BUCURESTI, STR. COPILULUI, NR. 6-12, avand Certificat de Inregistrare nr. J40/9771/2001, 

CUI: RO 14306256, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind 

stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii ca produsele din aceasta factura nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea 

muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului , au marcaj CE si sunt in conformitate cu: ISO/IEC 11801; EN50173:2007; ANSI/TIA-568-C.2; IEC60603-7-

5; EN 50288-1; TIA/EIA 568-B; IEC 61156-5; EN 50167; IEC 61156-5; EN 50288-1; IEC 61156-5; ISO/ IEC 11801 Edition 2; ISO/ IEC 60603-7-5; EN 50173-1; 

ANSI/ TIA/ EIA-568-B-2-1;

CERTIFICAT DE CALITATE

Prezentul document certifica faptul ca produsele din aceasta factura corespund cerintelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Ø Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul  act se înregistrează în  cadrul societatii în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea 

societatii  și se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protec ția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozi țiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care 

figurează înscrise în  prezentul document și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul inregistrarii legale a prezentului 

document .

Nume și prenume: ............................................

Data : ............................................ Semnătura .....................................


