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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE IN RETEAUA DE STATII ROMPETROL 

DOWNSTREAM Nr.     din data de          

 
  

  

Intre:   

  

1. Societatea Comerciala Rompetrol Downstream S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in 

Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, sector 1, Bucuresti, avand 

numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/1716/2000 si Cod Unic de Inregistrare 

R012751583, reprezentata prin imputernicit, in calitate de vanzator, denumita in cele ce urmeaza 

"Vanzatorul", si  

  

2. Dl./ Dna.          cetatean(a) roman(a), nascut(a) la data de    , in localitatea  

    , judetul    , fiul/ fiica lui          si                ,  

domiciliat(a) in localitatea      , str.                , nr.            , bl.            , ap.            , judet    , identificat 

cu act identitate seria  

 , nr.             , eliberat de        la data de    , cod numeric personal        in calitate de cumparator, 

denumit(a) in cele ce urmeaza “Cumparatorul”  

  

s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare, denumit in cele ce urmeaza „Contractul", in 

conditiile stipulate in clauzele de mai jos si in anexele contractului:  

  

Articolul 1. Obiectul Contractului  

Vanzatorul vinde Cumparatorului Carburanti si Produse in Statii, in schimbul achitarii de catre acesta 

din urma a contravalorii acestora.Vanzarea Carburantilor se realizeaza conform clauzelor prevazute in 

Anexa nr.1 si in procedura de folosire a Cardului, prevazuta in Anexa nr. 2.   

Articolul 2. Pretul Carburantilor  

2.1 Pretul Carburantilor si al Produselor este cel afisat de catre Vanzator in Statie la momentul 

achizitionarii de catre Cumparator. Preturile si tarifele prevazute in contract includ TVA.  

2.2 In cazul in care Cumparatorul achizitioneaza in cursul unei luni calendaristice o cantitate mai mare 

de 30 litri de carburant, Vanzatorul acorda Cumparatorului un discount in valoare de 0,05 lei/litru TVA 

inclus fata de pretul afisat la pompa, pentru carburantul achizitionat in cursul lunii respective.   

2.3 Avand in vedere apartenenta Cumparatorului la grupul      , in 

plus fata de discountul prevazut in art. 2.2, in cazul in care cumparatorii membri ai grupului din care 

face Cumparatorul achizitioneaza in cursul unei luni calendaristice o cantitate medie mai mare de 30 

litri/card, Vanzatorul acorda Cumparatorului un discount in valoare de 0,05 lei/litru TVA inclus fata de 

pretul afisat la pompa, pentru carburantul achizitionat de catre Cumparator in cursul lunii respective. In 

cazul in care un cumparator, membru al grupului din care face parte Cumparatorul inregistreaza 

intarzieri la plata oricaror facturi emise de Vanzator, cantitatile achizitionate de catre acesta nu se iau 

in calcul pentru determinarea cantitatii medii. In sensul prezentului articol, grupul din care face parte  

Cumparatorul reprezinta persoanele fizice           care beneficiaza de conditii comerciale similare celor 

prevazute in prezentul Contract. In cazul in care Cumparatorul nu mai face parte din grupul mentionat, 

il va informa pe Vanzator in scris, iar prevederile prezentului articol isi inceteaza aplicabilitatea.  
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2.4 Vanzatorul acorda Cumparatorului un discount de 5% din valoarea produselor achizitionate in cursul 

lunii respective din statiile operate in numele si pe seama Vanzatorului, altele decat carburantul de orice 

fel, tigarile si produsele din tutun, rovinietele, taxele de peaj si produsele din sfera telecom. Discountul 

mentionat nu se aplica pentru produsele achizitionate din statiile Partener Rompetrol.  

2.5 Discounturile prevazute in art. 2.2, 2.3 si 2.4 se vor acorda in ultima zi din luna in care Cumparatorul 

a achizitionat Carburantii, respectiv celelalte produse, in conditiile in care Cumparatorul respecta 

termenele de plata ale facturilor si nu a fost blocat de la alimentare pe motiv de intarziere de plata.  

  

   Articolul 3. Durata Contractului  

3.1 Prezentul Contract se incheie pentru o perioada de 3 (trei) ani, care incepe la data intrarii in vigoare 

a Contractului.  

3.2 Contractul se prelungeste de drept cu perioade succesive egale cu cea prevazuta la articolul 

precedent, cu conditia indeplinirii intocmai de catre Cumparator a obligatiilor asumate prin prezentul 

inscris si a necomunicarii de catre oricare dintre parti, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei 

initiale sau suplimentare, a unei notificari scrise cu privire la incetarea contractului.  

  

ANEXA NR.1. CONDITII GENERALE  

  

Articolul 1. Definitii  

Asa cum sunt folositi in cuprinsul prezentului contract, termenii de mai jos, folositi cu majuscula, vor 

avea intelesul precizat in cele ce urmeaza:   

a) "Data intrarii in vigoare" desemneaza data la care Vanzatorul, in urma analizei documentelor 

furnizate de catre Cumparator, decide perfectarea contractului si activeaza serviciul Fill&Go  

Personal pentru Cumparator;  

b) "Carburanti" desemneaza totalitatea produselor petroliere rafinate comercializate din timp in timp 

de catre Vanzator prin Statii; Carburantii respecta conditiile de introducere pe piata, respectiv cele 

prevazute in Hotararea nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei 

si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de sera sau in actele normative valabile la data fiecarei livrari;  

c) "Produse" desemneaza totalitatea bunurilor pe care Vanzatorul le vinde in magazinele situate in  

Statiile sale;  

d) "Statii" desemneaza:  

  i)  statiile de distributie carburanti operate in numele si pe seama Vanzatorului si  ii) statiile de distributie 

carburanti operate in franciza, Partener Rompetrol care accepta plata Carburantilor si a 

Produselor prin serviciul Fill&Go Personal. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice din 

timp in timp numarul acestor Statii.   

e) "Card" desemneaza instrumentul de identificare electronica, respectiv un suport de informatie 

standardizat, securizat si individualizat prin Cod si embosare, care permite Cumparatorului, 

personal sau prin Detinatori, sa utilizeze suma aferenta contractului, in limita plafonului stabilit de 

comun acord de catre Parti, in vederea efectuarii platii Carburantilor si Produselor achizitionate de  

catre Cumparator din Statii;  

f) "Detinator" desemneaza persoana fizica ce actioneaza ca mandatar al Cumparatorului, in numele 

si pe seama acestuia, folosind Cardul emis pe numele Cumparatorului, pentru care Cumparatorul 

isi asuma toate obligatiile stabilite in prezentul contract;  

g) "Cod" desemneaza codul PIN secret de identificare a Cumparatorului, inalienabil oricarui Card, care 

este atribuit in vederea identificarii Cumparatorului si care permite emitentului Vanzator identificarea 

acestuia;  

h) "Activarea serviciului Fill&Go Personal" desemneaza acordarea de catre Vanzator Cumparatorului 

a tuturor drepturilor si asumarea de catre acesta din urma a tuturor obligatiilor cuprinse in prezentul 

Contract;  
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i) "Partile" desemneaza Vanzatorul si/sau Cumparatorul, impreuna sau separat, conform folosirii 

definitiei la singular sau plural;  

j) "Prelucrare de date/informatii" desemneaza orice operatiune sau set de operatiuni care se 

efectueaza de catre Vanzator prin mijloace automate sau neautomate asupra datelor/informatiilor 

furnizate de catre Cumparator, precum si colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, 

adaptarea si/sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti, alaturarea 

ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea acestora.  

  

Articolul 2. Activarea serviciului Fill&Go Personal  

2.1 In urma analizei documentelor puse la dispozitie de Cumparator, Vanzatorul va decide fie sa 

activeze, fie sa nu activeze Serviciul Fill&Go Personal. In acest din urma caz, Cumparatorul nu este 

indreptatit la nicio compensatie.  

2.2 In cazul in care Vanzatorul  va decide sa activeze serviciul Fill&Go Personal, partile, de comun 

acord, vor  stabili totodata si valoarea maxima limitei de consum a Carburantilor si/sau a Produselor ce 

pot fi cumparate.  

2.3 Vanzatorul va notifica Cumparatorul atunci cand acesta din urma atinge limita sumei stabilite 

conform alineatului precedent. Cumparatorul poate opta sa efectueze plati in avans.  

2.4 In vederea actualizarii si/sau mentinerii valorii maxime a sumei stabilite conform alin. 2.2, Vanzatorul 

poate solicita periodic Cumparatorului date si/sau documente privind situatia financiara a acestuia. 

Netransmiterea de catre Cumparator a datelor si/sau documentelor solicitate poate conduce la 

diminuarea valorii limitei de consum pana la pragul minim de 300 lei.  

  

Articolul 3. Modalitatea de plata a contravalorii Carburantilor  

3.1 Vanzatorul va emite lunar factura corespunzatoare contravalorilor Carburantilor si Produselor 

cumparate de catre Cumparator in perioada de facturare ce nu va fi mai mare de 31 de zile 

calendaristice.  

3.2 La solicitarea Cumparatorului si contra cost, fiecare factura emisa de catre Vanzator va avea atasat 

desfasuratorul pentru fiecare operatiune in parte.  

3.3 Cumparatorul va plati factura emisa de catre Vanzator in termen de 10 (zece) zile de la data emiterii 

facturii.  

3.4 In cazul in care Cumparatorul va executa cu intarziere obligatia de plata a facturilor, Vanzatorul va 

percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0.1% per zi de intarziere calculate pentru suma exigibila 

si neachitata.   

3.5  Cuantumul penalitatilor de intarziere nu va fi limitat la valoarea debitului la care se aplica.  

3.6 Toate platile efectuate de catre Cumparator se vor imputa in primul rand asupra sumei reprezentand 

cuantumul penalitatilor.  

3.7 Reclamatiile privind sumele evidentiate in facturi pot fi depuse de catre Cumparator, in scris, in 

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la receptia facturii, termen care, conform vointei Partilor, 

constituie termen de prescriere. Facturile emise de catre Vanzator si necontestate in scris in termen de 

5 (cinci) zile calendaristice de la primire se considera acceptate in totalitate de catre Cumparator. 

Vanzatorul va raspunde in scris in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii 

reclamatiei.  

3.8 In cazul formularii unei reclamatii, Partile trebuie sa prezinte originalele actelor justificative relevante. 

Reclamatia nu constituie motiv pentru nerespectarea obligatiilor de plata ale Cumparatorului, in sensul 

ca obligatia de plata a intregii facturi sau a pozitiilor reclamate din factura nu se suspenda.  

3.9  In cazul in care investigarea reclamatiei are ca rezultat stabilirea raspunderii Vanzatorului, suma 

stabilita in urma reclamatiei va fi compensata o data cu emiterea primei facturi.  

3.10 Cumparatorului ii revine obligatia de a achita, suplimentar contravalorii Carburantilor si/sau  

Produselor cumparate, urmatoarele taxe:  

 3.10.1  Taxa administrare anuala: 20 lei  
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 3.10.2  Taxa re-emitere card: 10 lei  

 3.10.3  Taxa reamintire Cod PIN: 3 lei  

 3.10.4  Taxa emitere factura suplimentara: 3 lei  

 3.10.5  Taxa emitere factura detaliata: 3 lei  

3.11 Taxa mentionata la punctul 3.10.1 va fi evidentiata in prima factura emisa de catre vanzator, in 

anul de derulare corespunzator. In sensul punctului 3.10.1, fractiunea de an este considerata an intreg.  

3.12 Taxele mentionate la punctele 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4 si 3.10.5 vor fi evidentiate in prima factura 

emisa de catre Vanzator de la data solicitarii serviciilor respective de catre Cumparator. 3.13 Taxele pot 

fi modificate de catre vanzator pe perioada derularii prezentului Contract.  

     

Articolul 4. Incetarea Contractului  

4.1  Prezentul Contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:   

a) prin acordul partilor;   

b) prin denuntare unilaterala de oricare dintre parti, cu acordarea unui termen de preaviz de 10 zile;  

c) prin rezilierea contractului;  

d) in cazul in care Cumparatorul nu a achizitionat Carburanti si Produse din Statiile Vanzatorului, 

prin intermediul Cardului, in valoare de cel putin 100 lei, intr-o perioada de 12 luni.  

4.2 Oricare dintre parti poate rezilia Contractul, de plin drept, cu acordarea unui preaviz de 5 (cinci) zile, 

in cazul unei neexecutari a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte.  

  

Articolul 5. Notificari  

5.1 Orice notificare, cerere, comunicare sau informare facuta de una din Parti va fi:  (i) redactata in scris 

si depusa personal de parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau 

prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea receptionarii documentului, la adresele 

urmatoare:  

  

Pentru vanzator:  

Adresa: Piata Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, Sector 1, Bucuresti, 

Romania   

Tel: +4 0800 0800 08   

E-mail: infoline@rompetrol.com  

Fax: (40) 21 527 00 01  

  

Pentru Cumparator:  

Adresa:     

                       

                              

Telefon:                               
E-mail:                           
Persoana de contact:                    

Telefon persoana de contact:                       

(ii)  si considerata receptionata, daca nu se prevede altfel in cuprinsul prezentului Contract, la 

momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una din parti, dupa trei zile de la depunerea 

la posta, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau in momentul primirii 

confirmarii de catre expeditor.   

5.2 Nici o modificare a coordonatelor prevazute la articolul precedent nu este opozabila celeilalte parti 

decat in cazul in care a fost notificata.  
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Articolul 6. Invalidare partiala  

6.1 In cazul in care una dintre prevederile prezentului Contract va fi declarata nula, celelalte prevederi 

isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin aplicabile partilor.  

6.2 Clauzele care vor fi declarate invalide a produce efectele ce rezulta din interpretarea literala a 

textului vor fi interpretate in sensul cel mai apropiat in care pot produce efecte.  

  

Articolul 7. Legea aplicabila. Litigii  

7.1  Acest Contract este intocmit si va fi guvernat in conformitate cu Legea Romana.  

7.2 Orice disputa aparuta in legatura cu executarea prezentului, inclusiv cele referitoare la valabilitatea, 

interpretarea sau anularea acestui document, va fi solutionata pe cale amiabila.  

7.3   In cazul in care partile nu ajung la o solutie amiabila, disputele vor fi supuse instantelor de drept 

comun, in baza procedurilor legale in vigoare si in conformitate cu prevederile acestui Contract si 

legislatiei romane.  

  

Articolul 8. Protectia datelor personale  

8.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanților Partilor, la care Rompetrol /_____________, in 

calitate de operator de date/imputernicit sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter 

personal, vor avea acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului 

(UE) 2016/679 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor).  

8.2 Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter personal 

decat informatiile de contact  ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea Partilor, 

afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor acestora, 

respectiv nume, prenume, functia, adresa  de business, nr. de telefon si email de business. 

8.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților 

celeilalte Parti în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt 

impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea 

raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile etc., in 

condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.  

8.4 Partile au obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind 

protecția datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu Rompetrol, respectiv 

__________ cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a 

Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei 

obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si 

pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in alte 

scopuri legitime in funcție de relația contractuala. 

8.5 Partile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede 

articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Partile se obligă sa ia și să aplice 

toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal 

împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat 

și împotriva procesării ilegale.   

8.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către 

articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:  

dreptul de acces la date conform art. 15; 

dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; 

dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17; 

dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18; 

dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; 
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dreptul de a obiecta, conform art. 21; 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22; 

dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal și justiției. 

8.7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de catre persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată si 

datată, transmisă la urmatoarele date de contact: 

(i) Societatea Rompetrol Downstream SRL,  

     Sediu: Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate Turnul de Nord, et. 2, sector 1;                       

     Adresa de email : dataprotection@rompetrol.com  

(ii) Societatea____________________ 

      Sediu ________________________ 

      Adresa de email___________________ 

8.8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul 

General privind protecţia datelor. 

8.9 De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecarei Parti poate fi contactat, prin posta,  la 

adresa sediului Partii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societatii, in atentia 

„Responsabilului cu protecția datelor".  

 

 

 

  

Articolul 9. Dispozitii generale  

9.1 Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica clauzele prezentului Contract prin notificare scrisa 

trimisa Cumparatorului cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de data intrarii in vigoare a 

modificarilor in cazurile in care apar modificari legislative sau de conditii de piata de natura sa afecteze 

livrarile de carburant, precum si in cazurile in care se modifica procedurile aplicabile alimentarilor in 

Statii. Acest termen este dat in favoarea Cumparatorului pentru ca acesta sa poata analiza noile clauze 

contractuale si sa anunte Vanzatorului optiunea sa. Neanuntarea optiunii in termenul mentionat se 

considera acceptare tacita a noilor conditii de catre Cumparator si modificarea implicita a prezentului 

Contract. Aceste modificari sunt valabile si au forta executorie intre Parti.   

9.2  Acest contract este unul “intuituu personae”.  

9.3  Partile semnatare recunosc ca dispozitiile Contractului, astfel cum sunt ele redactate, reprezinta in 

totalitate acordul lor de vointa liber exprimat si recunosc faptul ca au negociat si convenit fiecare 

dispozitie cuprinsa in Contract.  

9.4  Cumparatorul recunoaste ca a fost informat cu privire la toate aspectele semnificative in vederea 

incheierii Contractului, incluzand fara limitare caracteristicile produselor si cerintele de conformitate, 

datele de identificare si contact ale Vanzatorului, preturile aplicabile, modalitatile de plata, procedurile 

de solutionare a reclamatiilor, durata Contractului si conditiile de incetare.   

9.5  Acest contract s-a incheiat azi     in 2 (doua) exemplare a cate 8 (opt) pagini fiecare, cate unul 

pentru fiecare parte.  

  

ANEXA NR. 2. PROCEDURA PRIVIND FOLOSIREA CARDURILOR ROMPETROL DOWNSTREAM  

  

1.1  Prezentul document face parte integranta din Contractul de vanzare-cumparare in reteaua de statii 

Rompetrol Downstream nr.     din data     a carui Anexa este.  

1.2 Vanzatorul va emite si va preda spre folosinta Cumparatorului unCard, pe care il accepta in cadrul 

Statiilor ca mijloc de evidenta a vanzarilor de Carburanti si Produse cu plata amanata, in limita sumei 

stabilite de comun acord de catre Parti, respectiv    lei.  

1.3  Cardul se emite de catre Vanzator in baza urmatoarelor documente:   

a) Copie de pe actul de identitate al Cumparatorului;  

mailto:dataprotection@rompetrol.com
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b) Formular de initiere Card Fill&Go Personal, pus la dispozitie pe site-ul www.fillandgo.ro si in Statiile  

Vanzatorului;  

c) Anexa la formularul de initiere;  

d) Contract in dublu exemplar  

e) Factura de utilitati;  

f) Adeverinta de salariu, pentru o limita mai mare de 600 lei.  

Formularul de initiere si Contractul vor fi completate si semnate de catre Cumparator.  

1.4 Conform solicitarii Cumparatorului, Vanzatorul va emite suplimentar pe numele acestuia unul sau 

mai multe Carduri, numai in cazul in care limita sumei stabilite de comun acord intre parti este 

strict mai mare de 300 lei.  

1.5 Odata cu  activarea contului Fill&Go Personal,  Cumparatorul va primi Cardul solicitat si Codul 

aferent in statia Rompetrol agreata de comun acord. Cardul va fi operational in momentul ridicarii 

acestuia de catre Cumparator.  

1.6 Cardurile emise raman proprietatea Vanzatorului. La incetarea Contractului, indiferent din ce 

cauza, Cumparatorul va inapoia Cardurile fara vreo alta notificare in acest sens, in termen de 7 

(sapte) zile calendaristice de la data incetarii.  

1.7 Cumparatorul este responsabil pentru pastrarea in siguranta a Cardului si utilizarea acestuia 

conform destinatiei sale. Cesionarea Cardului sau oferirea lui drept garantie este strict interzisa. 

Vanzatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru deteriorarea Cardurilor. Cumparatorul are 

obligatia sa ia toate masurile necesare care se impun pentru asigurarea confidentialitatii Codului 

pin in scopul minimalizarii riscului de frauda.  

1.8 Cumparatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru pastrarea in siguranta a Codului PIN al 

Cardului si va lua toate masurile pentru nedezvaluirea acestuia catre terte persoane. Vanzatorul 

nu are nicio responsabilitate pentru daunele cauzate prin folosirea neautorizata a Cardului cu 

utilizarea Codului PIN. Cumparatorul raspunde pentru toate daunele care rezulta din folosirea 

abuziva a Cardurilor predate in folosinta sa.  

1.9 Pierderea sau furtul Cardului trebuie semnalata fara intarziere Vanzatorului (non-stop la nr. de 

telefon: 0800 0800 08 sau pe e-mail la adresa Infoline@rompetrol.com). Solicitarea telefonica a 

blocarii unui Card se considera, de asemenea, blocare.  

1.10 Vanzatorul nu are nici o responsabilitate pentru daunele produse Cumparatorului in cazul in care 

acesta alimenteaza autovehiculul cu alt tip de Carburant decat cel corespunzator.  

1.11 In cazul in care Cumparatorul este in intarziere cu plata facturilor, Vanzatorul este indreptatit sa 

blocheze imediat toate Cardurile Cumparatorului, fara o notificare prealabila. Aceasta blocare va 

ramane valabila pana la achitarea totala a creantelor acestuia, inclusiv a penalitatilor datorate. 

Vanzatorul are dreptul sa solicite Cumparatorului in vederea deblocarii cardului documente si 

informatii suplimentare din care sa rezulte capacitatea Cumparatorului de a isi indeplini obligatiile 

de plata.  

1.12 Vanzatorul nu are nicio responsabilitate pentru daunele interese cauzate prin blocarea Cardurilor 

Cumparatorului in conditiile prezentului Contract.  

1.13 Cumparatorul are obligatia de a instrui Detinatorii cu privire la conditiile de utilizare a cardurilor.  

1.14 Utilizarea Cardului:  

Pentru achizitionarea de Carburanti:  

a) Cumparatorul si/sau Detinatorul va introduce Cardul in cititorul de carduri instalat la pompa de 

alimentare Carburanti si va introduce Codul PIN. Dupa introducerea corecta a Codului PIN, 

Cumparatorul si/sau Detinatorul va extrage Cardul din cititorul de carduri si va astepta mesajul de 

autorizare a tranzactiei si suma disponibila. Cumparatorul si/sau Detinatorul va alege tipul de 

Carburant corespunzator tipului de autovehicul si va alimenta. Cumparatorul si/sau Detinatorul 

vor alimenta Carburanti doar in rezervoarele autovehiculelor, fiindu-le interzis sa 

introduca/stocheze Carburanti in orice alt recipient/vas.  Acesta va putea alimenta cu Carburanti 

doar in limita sumei disponibile. La consumarea sumei, pompa se va opri automat. Dupa 

http://www.fillandgo.ro/
http://www.fillandgo.ro/


Rompetrol Downstream S.R.L.  
Piata Presei Libere nr.  3-5,   
City Gate Northern Tower Building, et. 2,   
Sector 1, Bucuresti, Romania  
T: +4 0800 0800 08  
E: infoline@rompetrol.com  
W: www.fillandgo.ro                                                        

Contract Fill&Go Personal     pag 8/8   

alimentare, Cumparatorul si/sau Detinatorul va putea opta sau nu pentru primirea unui bon 

nefiscal care se va tipari la terminal.  

b) Cumparatorul si/sau Detinatorul poate solicita ca acest bon sa fie stampilat de catre operatorii din 

Statie.   

Pentru achizitionarea de Produse:  

a) Cumparatorul si/sau Detinatorul va alege din Produsele puse la dispozitie de catre Vanzator in 

cadrul magazinului din Statie. Se va prezenta la casa de marcat pentru achitarea Produselor si 

va semnala faptul ca doreste sa plateasca prin Card. Cumparatorul si/sau Detinatorul va introduce 

Cardul in terminalul existent in magazin. Operatorul din Statie va solicita obligatoriu 

Cumparatorului si/sau Detinatorului tastarea Codului PIN. Dupa autorizarea tranzactiei 

Cumparatorul si/sau Detinatorul va plati produsele achizitionate in limita sumei disponibile. La 

finalizarea tranzactiei, terminalul tipareste un bon nefiscal. Cumparatorul si/sau Detinatorul poate 

solicita ca acest bon sa fie stampilat de catre operatorii din Statie. Documentele fiscale pentru 

decontarea tranzactiilor se vor emite la data emiterii facturilor. In cazul in care limita disponibila 

este insuficienta, Cumparatorul si/sau Detinatorul va plati cu numerar Produsele achizitionate.  

b) La introducerea gresita de 3 ori consecutiv a Codului PIN, cititorul de carduri si/sau operatorul 

statiei vor refuza efectuarea oricarei tranzactii, iar cardul se blocheaza si devine inutilizabil. In 

acest caz, Cumparatorul va trebui sa solicite emiterea unui nou Card.    

c) In reteaua de Statii pot exista situatii de exceptie in care Cardurile nu pot fi acceptate pentru o 

perioada de timp, din motive tehnice.  

1.15 Vanzatorul raspunde numai pentru Serviciul Fill&Go Personal si nu este raspunzator pentru  

serviciile oferite de catre terte parti in cadrul Serviciului Fill&Go Personal.  

1.16 Ca urmare a necesitatilor legate de exploatarea sau de organizarea Serviciului Fill&Go Personal, 

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul sau unele caracteristici ale Serviciului Fill&Go 

Personal, in asa fel incat drepturile Cumparatorului sa fie cat mai putin afectate.  

1.17 Cumparatorul se obliga sa anunte imediat Vanzatorul despre orice schimbare a informatiilor 

furnizate survenita pe durata derularii Contractului, in special acele modificari privind domiciliul si situatia 

sa financiara, conform formularului de modificare cont.  

1.18 In situatiile in care sistemul electronic si/sau cititoarele electronice sunt inutilizabile, Cumparatorul 

si/sau Detinatorul de card este obligat sa predea Cardul operatorului din Statie, iar acesta verifica daca 

toate detaliile privind Cardul sunt corecte, inclusiv suma disponibila. In cazul in care valoarea tranzactiei 

se incadreaza in suma disponibila comunicata de catre Call Center, operatorul plaseaza cardul si 

voucher-ul pe imprimator apoi completeaza datele necesare si semneaza. Cumparatorul si/sau 

Detinatorul va semna si el voucher-ul. Dupa indeplinirea acestor proceduri, operatorul din Statie va 

inmana Cardul si originalul voucher-ului Cumparatorului si/sau Detinatorului. In cazul in care valoarea 

tranzactiei nu se incadreaza in suma disponibila comunicata de catre Call Center, Cumparatorul si/sau 

Detinatorul va achita intreaga suma aferenta tranzactiei in numerar.  

  

1.19 Cumparatorul are dreptul sa inceteze Contractul prin denuntare unilaterala, cu acordarea 
unui termen de preaviz de 10 zile, prin transmiterea unei notificari catre Vanzator, la 
coordonatele prevazute in art. 5 din  ANEXA NR.1. CONDITII GENERALE.  
  

  

  

SEMNATURA VANZATOR           SEMNATURA CUMPARATOR  

  

  


