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I.M. Orange Moldova S.A. 
IDNO 1003600106115
Str. Alba Iulia 75, MD-2071 Chisinau 
Republica Moldova 
Capital social 179499609 lei
Administrator Julien Ducarroz
www.orange.md

Serviciul Grup închis de utilizatori (CUG)

informaţii despre client

1. O opţiune CUG mobil poate fi activată doar de o persoană juridică care deţine două sau mai multe abonamente 
voce mobil Orange.

2. Opţiunea CUG mobil permite efectuarea apelurilor la tarife speciale între numerele Orange Abonament mobil 
deţinute de client, incluse în opţiunea CUG mobil. 

3. Opţiunea CUG A permite de asemenea efectuarea apelurilor gratuite de pe numerele Orange Abonament mobil 
deţinute de client, incluse în opţiunea CUG A, spre numerele fixe Orange deţinute de client, incluse în oferta CUG 
fix-mobil. 

4. Tipurile de opţiuni CUG mobil:
Tarif per minut pentru apelurile între 
numerele Orange Abonament incluse 
în opţiune, lei

Număr de minute în reţea 
acordat lunar la fiecare număr 
Orange Abonament inclus în opţiune

Plata lunară pentru opţiune per număr 
Orange Abonament inclus în opţiune, lei

Tip opţiune CUG

A
Pro

Pro cu minute

0
0 0

10 0,10

20 150 0,10

5. Apelurile între numerele Orange Abonament deţinute de client, incluse în opţiunea CUG mobil, se taxează din 
creditul inclus în abonament conform următorilor coeficienţi (1 minut real de apel = secunde din traficul inclus în 
abonament):

b) Fluture / Delfin

Delfin 50FlutureTip opţiune

Pro cu minute

Delfin 920Delfin 80 Delfin 140 Delfin 220 Delfin 320 Delfin 420 Delfin 620

20 sec8 sec 7 sec 8 sec 10 sec 11 sec 12 sec 14 sec 15 sec

c) Panteră / Balena

Pantera 160Pantera 90Tip opţiune

Pro cu minute

Balena 850Pantera 260 Pantera 560 Pantera 860 Balena 250 Balena 350 Balena 550

8 sec 10 sec 12 sec 15 sec 13 sec24 sec 8 sec 9 sec 10 sec

a) Colibri / Delfin / Tigru

Colibri 90Colibri 60 Tip opţiune

Pro cu minute

Colibri 120 Delfin 55 Delfin 90 Delfin 135 Delfin 240

10 sec 10 sec 15 sec 16 sec 20 sec 22 sec 22 sec

Tigru 150 Tigru 250 Tigru 350

16 sec 17 sec 17 sec

d) Clasic

1 ora15 min Tip opţiune

Pro cu minute

2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 25 ore 

5 sec 9 sec 9 sec 10 sec 11 sec 12 sec 14 sec

e) Business / Business Nelimitat
Business 

Nelimitat 150
Tip opţiune

Pro cu minute

Business 
Nelimitat 200

Business 
Nelimitat 350

Business 
Nelimitat 600

Business 
Nelimitat 1000

6 sec 8 sec 8 sec 9 sec 10 sec 13 sec

Business 
Nelimitat 1500

13 sec

Business 30/
Business Pro 100

m
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I.M. Orange Moldova S.A. 
IDNO 1003600106115
Str. Alba Iulia 75, MD-2071 Chişinău 
Republica Moldova 
Capital social 179499609 lei
Administrator Julien Ducarroz
www.orange.md

6. Opţiunea CUG mobil nu poate fi utilizată în roaming.
7. Minutele în reţea acordate în fiecare lună cu opţiunea  CUG Pro cu minute, neutilizate pe parcursul lunii, nu se 

reportează pe urmatoarea lună şi se anulează.
8. Lista numerelor Orange Abonament mobil deţinute de Client, incluse în opţiunea CUG mobil:

Număr

1.

3.

2.

4.

5.

6.

Număr

11.

13.

12.

14.

15.

16.

Număr

21.

23.

22.

24.

25.

26.

Totaluri:

Total plată lunară pentru opţiune, leiTip opţiune CUG mobilTotal numere

9. Data activării opţiunii CUG mobil:                                                 . 
10. La atingerea limitei de credit acordate de Orange sau întârzierea achitării unei facturi scadente de client, Orange 

are dreptul să suspende serviciul CUG, fără preaviz.
11. Clientul va utiliza opţiunea CUG mobil cu bună credinţă, pentru uzul propriu şi nu o va folosi în scopul prestării, 

cu sau fără plată, de servicii către terţi. Numerele Orange Abonament deţinute de client, incluse în opţiunea 
CUG mobil, vor fi transmise pentru utilizare exclusiv angajaţilor clientului. 

12. În cazul în care clientul încalcă prevederile pct. 11 mai sus, Orange are dreptul să dezactiveze opţiunea, să 
refuze activarea unei noi opţiuni, precum şi să recupereze daunele cauzate de client (preţul serviciilor prestate 
calculat conform tarifelor prevăzute de lista de preţuri Orange care ar fi fost aplicabile dacă nu era activată 
opţiunea CUG mobil). 

7.

8.

9.

17.

18.

19.

27.

28.

29.

10. 20. 30.

Semnatura prestatorului de servicii

Eu, subsemnatul (a)

Data semnarii

reprezentat (a) de

Semnatura clientului

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea companiei

L.S.L.S.

Am primit câte un exemplar de Anexa şi Condiţii Generale de utilizare a serviciului Orange Abonament, lista oficială de preţuri, lista de preţuri M2M şi le accept. Am fost informat, înainte de a semna 
Anexa, despre abonamentul (planul tarifar) ales, plata lunară de abonament, creditul (sau traficul) inclus în abonament, limita de credit, tarifele aplicabile, perioada minimă contractuală şi condiţiile 
încetării Contractului. De asemenea, am verificat, pe pagina oficială www.orange.md, disponibilitatea serviciilor respective (acoperirea) în zona în care intentionez să le utilizez.
Sunt de acord cu prelucrarea de către Orange Moldova a datelor mele cu caracter personal, inclusiv transmiterea lor transfrontalieră, în scopul furnizării serviciilor care fac obiectul
Contractului, recuperării creanţelor şi efectuării studiilor de piaţă, conform Politicii de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, disponibile pe www.orange.md. Am fost informat că, în baza 
Legii nr. 133 din 08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie. De asemenea, sunt de acord ca Orange Moldova
să verifice, prin consultarea Registrului de evidenţă a populaţiei, veridicitatea datelor comunicate de mine în legatură cu prezentul Contract.m
od
el
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