CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ/SERVICII DE DATE*
Încheiat în data de …………………….
Între
Federatia PUBLISIND cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr 1-3, et 2 cam 49 sect. 1 Bucureşti, CUI 22402190
COD IBAN ____________RO56BRDE450SV03275604500____deschis la _______BRD___________________reprezentată
prin Teoroc Ştefan în calitate de Preşedinte
şi
D-na/Dl, Nume__________________________Prenume_______________________________________(se completeaza
numele si prenumele complet), membru al Sindicatului _______________________________________________________,
din cadrul _______________________________________________, CNP ________________________________________,
in calitate de Utilizator,
A intervenit prezentul Contract de furnizare servicii de telefonie mobilă/ servicii date.
Art.1 – Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii de voce/date, telefonie mobilă Vodafone
denumite generic SERVICII, pentru numărul de telefon (se bifeaza/completeaza):
□ Solicit servicii cu numar de telefon existent; Numarul de telefon este__________________
□ Solicit servicii cu numar de telefon nou (se va genera un numar de telefon nou)
□ Nu este cazul, solicit servicii de date
Art.2 – Durata contractului
(1) Contractul este valabil pentru o perioadă de 24 luni în cazul în care se achiziţionează un terminal subvenţionat, respectiv
de 12 luni în cazul în care nu se achiziţionează un terminal subvenţionat, de la data încheierii lui.
(2) Dacă utilizatorul nu solicită rezilierea contractului, cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, acesta se
prelungeşte de fiecare dată, în mod automat, cu câte o lună.
Art.3 – Serviciile
(1) Conectarea este netaxabilă şi activarea este gratuită.
(2) Abonamentul lunar pentru voce/date solicitat este :

Abonament Red ECO 2
11 euro/luna fara TVA
•NELIMITAT Minute in orice retea nationala si SEE

•NELIMITAT SMS-uri in orice retea nationala si SEE
•NELIMITAT: Trafic de date cu primii 20GB la viteza pana la 4.5G in national, urmatorii cu limitare
viteza la 128Kbps.
•Trafic de date in Roaming SEE in limita a 3.5GB din traficul inclus.La depasirea pragului de 3.5GB,
traficul se tarifeaza cu 0.006 euro/MB.
• 500 minute/sms internationale all world

Bifeaza tipul de abonament dorit

(3) Oferta de echipament (telefon) aleasa este:
□ Nu este cazul
□ Marca/model………………………………………………………………
(4) Doresc ca echipamentul solicitat la alin3 sa fie livrat la adresa:
….………………………………………………………………………….…………………………………
(5) Factura detaliată la cerere
(6) La toate sumele exprimate în Euro se va adăuga T.V.
Art.4 – Obligaţiile utilizatorului
1. Utilizatorul se obligă:
a) să dovedească atenţie, chibzuinţă şi realism în modul de utilizare al Serviciilor;
b) să plătească către Federaţia PUBLISIND lunar şi la timp contravaloarea Serviciilor de care a beneficiat, indiferent de
valoarea convorbirilor telefonice/traficului de date efectuate;
c) să nu invoce niciun motiv sau act normativ care să îi permită neachitarea la timp şi în totalitate a contravalorii
serviciilor facturate.
2. Utilizatorul declară că este de acord cu următoarele modalităţi de plată : reţinerea din salariul lunar, pe ştatul de plată, a
contravalorii tuturor serviciilor contractate( abonament telefonie sau abonament telefonie +telefon cu plata in rate), pe toată
durata de valabilitate a prezentului contract, în baza comunicarii lunare transmise de Federaţia PUBLISIND către
angajator; serviciul de debit direct al bancii la care utilizatorul are deschis contul de salariu/pensie; depunere de
numerar/virament bancar a sumei aferente facturii lunare in contul indicat de federatie.
3. În cazul în care intervin modificări în situaţia utilizatorului (demisie, pensie, schimbare loc de muncă) acesta se
angajează să plătească toate sumele datorate în baza contractului, în termen de 15 zile, în contul Federaţiei PUBLISIND.
4. Utilizatorul nu poate solicita rezilierea contractului înainte de expirarea acestuia.
5. În situaţia exceptională în care utilizatorul solicită rezilierea contractului înainte de termenul prevăzut, acesta este obligat
la plata abonamentului pentru perioada cuprinsă între data rezilierii efective a contractului şi data la care acesta trebuia să
înceteze de drept.
6. De asemenea, dacă utilizatorul solicită rezilierea contractului înainte de termenul prevăzut, acesta va fi obligat la
restituirea subvenţiei de care a beneficiat odată cu încheierea contractului precum şi orice altă taxă de reziliere.
7. Utilizatorul se obligă să anunţe imediat Federaţia PUBLISIND despre orice schimbare a locului de muncă sau a
domiciliului/reşedinţei precum şi intenţia de a se retrage din organizaţia sindicală afiliată la PUBLISIND.
8. Lipsa/pierderea calităţii de membru al unui sindicat afiliat la Federaţia PUBLISIND, a utilizatorului, conferă dreptul
Federaţiei PUBLISIND de a rezilia unilateral prezentul contract. Utilizatorul poate opta, în mod expres, în cazul în care se
retrage din organizaţia sindicală, afiliată la PUBLISIND, pentru transferul abonamentului pe persoană fizică, iar societatea
de telefonie mobilă poate face transferul de responsabilitate de pe persoană juridică pe persoană fizică. Utilizatorul va
putea opta în acest caz pentru unul din abonamentele existente pe piaţă la acel moment.
9. Rezilierea unilaterală care are loc în condiţiile alin 8 al prezentului articol nu dă naştere niciunei obligaţii în sarcina
Federaţiei PUBLISIND, iar în sarcina utilizatorului iau naştere obligaţiile prevăzute in prezentul contract.
Art.5 – Încetarea contractului
Contractul încetează în următoarele situaţii:
a. Prin
pierdere
de
către
utilizator
a
calităţii
de
angajat
……………………………….…………………………in conformitate cu conditiile de reziliere;
b. Prin
pierdere
de
către
utilizator
a
calităţii
de
membru
……………………………….…………………………in conformitate cu conditiile de reziliere;
c. Prin reziliere.

alal-

Art.6 – Sancţiuni
1. În cazul în care utilizatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, la timp şi în totalitate,
Federatia PUBLISIND este în drept să pretindă daune interese, utilizatorul fiind de drept pus în întârziere de la data
scadenţei plăţii serviciilor furnizate.
2. Neplata integrală a facturii pe o lună conduce la suspendarea automată a postului telefonic/traficului de date.
3. Termenul maxim de plată a serviciilor de care beneficiază utilizatorul se stabileşte la ziua de plată a salariilor (data de

4.

___ a fiecărei luni). Depăşirea acestui termen atrage plata unei penalizări de 1% pe zi, calculate asupra sumei restante.
În cazul în care utilizatorul acumulează o restanţă mai mare de 30 de zile, Federaţia PUBLISIND are dreptul de a trece
din proprie iniţiativă la rezilierea contractului. În această situaţie, utilizatorul are obligaţia achitării contravalorii
tuturor restanţelor şi penalităţilor, la care se adaugă valoarea abonamentului pentru perioada cuprinsă între data
rezilierii efective a contractului şi data la care acesta trebuia să înceteze de drept.

Art.7 – Litigii
1.Orice litigiu intervenit între părţi va fi soluţionat pe cale amiabilă.
2. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele competente.
Art.8 – Clauze speciale
1.În caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de către utilizator, Federaţia PUBLISIND poate rezilia prezentul contract, de
îndată ce a expirat termenul de executare, fără a mai fi necesară punere în întârziere, fără nicio alta formalitate prealabilă şi
fără intervenţia instanţei, instituindu-se un pact comisoriu de gradul IV, punerea în executare făcându-se asupra bunurilor
mobile şi imobile ale utilizatorului, până la recuperarea integrală a sumei datorate.
2.Prin prezentul contract utilizatorul îşi dă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Federatia
PUBLISIND , în vederea executării prezentului contract.
3.Declaraţia utilizatorului:prin prezentul contract îmi exprim acordul de a plăti factura de telefonie mobilă/abonament date,
prin reţinerea
pe
statul
de
plată a
sumelor comunicate
de
Federatia
PUBLISIND către
………………………………………………………………………,( se precizeaza anagajatorul) la care sunt salariat.
4.Prin semnarea prezentului contract, utilizatorul confirmă înţelegerea şi acceptarea deplină a tuturor clauzelor cuprinse în
prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, …………………,în 2(două)exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Prezentul contract va fii însoţit în mod obligatoriu de o copie a cărţii de identitate “certificată conform cu originalul” şi
semnată
Federatia PUBLISIND
Prin Preşedinte TEOROC Ştefan

Utilizator,
Nume……………………………………..………..
Semnatura………………………………….

Nota completare
1. Utilizatorul completeaza urmatoarele campuri: Nume, Prenume, Sindicat, Unitatea, CNP
2. Art 1
3. Art 3 alin 2 (prin bifa pe abonamentul solicitat)
4. Art 3 alin 3
5. Art 3 alin 4
6. Art 5 a
7. Art 5 b
8. Art 6 alin 3
9. Art 8 alin 3
10. Data semnare contract

*Prin semnarea prezentului document, vă exprimați acordul expres și clar cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în
conformitate cu informațiile prevăzute mai sus. Datele cu caracter personal puse la dispoziția noastră sunt destinate utilizării de către Federația
Publisind direct precum și in relația cu Vodafone România, strict pentru serviciile de telefonie mobilă, în acest caz fiind respectate prevederile
legale și contractuale în materie de confidențialitate.Conform prevederilor legale menționate mai sus, pe întreaga perioadă în care datele
personale sunt prelucrate de către Federația Publisind, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care va
privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: federația.publisind@gmail.com. Nu sunteți obligat(a) să vă dați acordul privind prelucrarea datelor personale sus menționate. Refuzul
dumneavoastră de a ne acorda dreptul de a prelucra aceste date, va determina însă imposibilitatea derulării de către Federația Publisind a
activităților necesare pentru atingerea scopurilor mai sus indicate.

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ/SERVICII DE DATE*
Încheiat în data de …………………….
Între
Federatia PUBLISIND cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr 1-3, et 2 cam 49 sect. 1 Bucureşti, CUI 22402190
COD IBAN ____________RO56BRDE450SV03275604500____deschis la _______BRD___________________reprezentată
prin Teoroc Ştefan în calitate de Preşedinte
şi
D-na/Dl, Nume__________________________Prenume_______________________________________(se completeaza
numele si prenumele complet), membru al Sindicatului _______________________________________________________,
din cadrul _______________________________________________, CNP ________________________________________,
in calitate de Utilizator,
A intervenit prezentul Contract de furnizare servicii de telefonie mobilă/ servicii date.
Art.1 – Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii de voce/date, telefonie mobilă Vodafone
denumite generic SERVICII, pentru numărul de telefon (se bifeaza/completeaza):
□ Solicit servicii cu numar de telefon existent; Numarul de telefon este__________________
□ Solicit servicii cu numar de telefon nou (se va genera un numar de telefon nou)
□ Nu este cazul, solicit servicii de date
Art.2 – Durata contractului
(1) Contractul este valabil pentru o perioadă de 24 luni în cazul în care se achiziţionează un terminal subvenţionat, respectiv
de 12 luni în cazul în care nu se achiziţionează un terminal subvenţionat, de la data încheierii lui.
(2) Dacă utilizatorul nu solicită rezilierea contractului, cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, acesta se
prelungeşte de fiecare dată, în mod automat, cu câte o lună.
Art.3 – Serviciile
(1) Conectarea este netaxabilă şi activarea este gratuită.
(2) Abonamentul lunar pentru voce/date solicitat este :
Bifeaza tipul de abonament dorit
Tarifele mentionate in acest acord sunt exprimate in euro fara TVA si sunt valabile doar cu conditia ca utilizatorii sa isi pasrtreze calitatea de
membru PUBLISIND
Tip abonament
Abonament fara
TVA
Minute nationale
Minute SEE*
SMS National
SMS SEE*
Roaming

Date mobile

Aparate
Perioada
contractuala

PUBLISIND
RED 7
7 ( fara TVA)

PUBLISIND
RED 8.5
8.5 ( fara TVA)

PUBLISIND
RED 13.5
7 ( fara TVA)

PUBLISIND
RED 16.5
16.5(fara TVA)

PUBLISIND
RED 20.5
20.5 (fara TVA)

PUBLISIND
RED 30
30 ( fara TVA)

PUBLISIND
RED 41
41 ( fara TVA)

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 1.5GB
din
traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
1.5 GB inclus
national+ limitare
de
viteza
la
depasire
trafic
national

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 2.66GB
din
traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
5
GB
inclus
national+ limitare
de
viteza
la
depasire
trafic
national

60 euro fara TVA
discount
suplimentar

75 euro fara TVA
discount
suplimentar

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 4.16GB
din
traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
NELIMITAT cu
primii 10 GB la
viteza 4.5 GB in
national, urmatorii
cu limitare viteza
la 128 Kbps
160 euro fara TVA
discount
suplimentar

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 5.33GB
din traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
NELIMITAT cu
primii 12 GB la
viteza 4.5 GB in
national, urmatorii
cu limitare viteza
la 128 Kbps
240 euro fara TVA
discount
suplimentar

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 6.66GB
din
traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
NELIMITAT cu
primii 20GB la
viteza 4.5 GB in
national, urmatorii
cu limitare viteza
la 128 Kbps
300 euro fara TVA
discount
suplimentar

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 9.83GB
din
traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
NELIMITAT cu
primii 30GB la
viteza 4.5 GB in
national, urmatorii
cu limitare viteza
la 128 Kbps
440 euro fara TVA
discount
suplimentar

NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
Trafic de date in
Roaming SEE in
limita a 13.5GB
din
traficul
inclus.La
depasirea pragului
de 3.5GB, traficul
se tarifeaza cu
0.006 euro/MB
NELIMITAT cu
primii 40 GB la
viteza 4.5 GB in
national, urmatorii
cu limitare viteza
la 128 Kbps
660 euro fara TVA
discount
suplimentar

24 luni

24 luni

24 luni

24 luni

24 luni

24 luni

24 luni

(3) Oferta de echipament (telefon) aleasa este:
□ Nu este cazul
□ Marca/model………………………………………………………………
(4) Doresc ca echipamentul solicitat la alin3 sa fie livrat la adresa:
….………………………………………………………………………….…………………………………
(5) Factura detaliată la cerere
(6) La toate sumele exprimate în Euro se va adăuga T.V.A.

Art.4 – Obligaţiile utilizatorului
1. Utilizatorul se obligă:
□ să dovedească atenţie, chibzuinţă şi realism în modul de utilizare al Serviciilor;
□ să plătească către Federaţia PUBLISIND lunar şi la timp contravaloarea Serviciilor de care a beneficiat, indiferent de
valoarea convorbirilor telefonice/traficului de date efectuate;
□ să nu invoce niciun motiv sau act normativ care să îi permită neachitarea la timp şi în totalitate a contravalorii
serviciilor facturate.
□ Utilizatorul declară că este de acord cu următoarele modalităţi de plată : reţinerea din salariul lunar, pe ştatul de plată, a
contravalorii serviciilor contractate, pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, în baza comunicarii lunare
transmise de Federaţia PUBLISIND către angajator; serviciul de debit direct al bancii la care utilizatorul are deschis contul
de salariu/pensie; depunere de numerar/virament bancar a sumei aferente facturii lunare in contul indicat de federatie.
□ În cazul în care intervin modificări în situaţia utilizatorului (demisie, pensie, schimbare loc de muncă) acesta se
angajează să plătească toate sumele datorate în baza contractului, în termen de 15 zile, în contul Federaţiei PUBLISIND.
□ Utilizatorul nu poate solicita rezilierea contractului înainte de expirarea acestuia.
□ În situaţia exceptională în care utilizatorul solicită rezilierea contractului înainte de termenul prevăzut, acesta este obligat
la plata abonamentului pentru perioada cuprinsă între data rezilierii efective a contractului şi data la care acesta trebuia să
înceteze de drept.
□ De asemenea, dacă utilizatorul solicită rezilierea contractului înainte de termenul prevăzut, acesta va fi obligat la
restituirea subvenţiei de care a beneficiat odată cu încheierea contractului precum şi orice altă taxă de reziliere.
□ Utilizatorul se obligă să anunţe imediat Federaţia PUBLISIND despre orice schimbare a locului de muncă sau a
domiciliului/reşedinţei precum şi intenţia de a se retrage din organizaţia sindicală afiliată la PUBLISIND.
□ Lipsa/pierderea calităţii de membru al unui sindicat afiliat la Federaţia PUBLISIND, a utilizatorului, conferă dreptul
Federaţiei PUBLISIND de a rezilia unilateral prezentul contract. Utilizatorul poate opta, în mod expres, în cazul în care se
retrage din organizaţia sindicală, afiliată la PUBLISIND, pentru transferul abonamentului pe persoană fizică, iar societatea
de telefonie mobilă poate face transferul de responsabilitate de pe persoană juridică pe persoană fizică. Utilizatorul va
putea opta în acest caz pentru unul din abonamentele existente pe piaţă la acel moment.
□ Rezilierea unilaterală care are loc în condiţiile alin 8 al prezentului articol nu dă naştere niciunei obligaţii în sarcina
Federaţiei PUBLISIND, iar în sarcina utilizatorului iau naştere obligaţiile prevăzute in prezentul contract.
Art.5 – Încetarea contractului
Contractul încetează în următoarele situaţii:
d) Prin
pierdere
de
către
utilizator
a
calităţii
de
angajat
al……………………………….…………………………in conformitate cu conditiile de reziliere;
b.
Prin
pierdere
de
către
utilizator
a
calităţii
de
membru
……………………………….…………………………in conformitate cu conditiile de reziliere;
c. Prin reziliere.

al-

Art.6 – Sancţiuni
11. În cazul în care utilizatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, la timp şi în totalitate,
Federatia PUBLISIND este în drept să pretindă daune interese, utilizatorul fiind de drept pus în întârziere de la data
scadenţei plăţii serviciilor furnizate.
12. Neplata integrală a facturii pe o lună conduce la suspendarea automată a postului telefonic/traficului de date.
13. Termenul maxim de plată a serviciilor de care beneficiază utilizatorul se stabileşte la ziua de plată a salariilor (data de
___ a fiecărei luni). Depăşirea acestui termen atrage plata unei penalizări de 1% pe zi, calculate asupra sumei restante.
14. În cazul în care utilizatorul acumulează o restanţă mai mare de 30 de zile, Federaţia PUBLISIND are dreptul de a trece
din proprie iniţiativă la rezilierea contractului. În această situaţie, utilizatorul are obligaţia achitării contravalorii
tuturor restanţelor şi penalităţilor, la care se adaugă valoarea abonamentului pentru perioada cuprinsă între data

rezilierii efective a contractului şi data la care acesta trebuia să înceteze de drept.
Art.7 – Litigii
1.Orice litigiu intervenit între părţi va fi soluţionat pe cale amiabilă.
2. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele competente.
Art.8 – Clauze speciale
1.În caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de către utilizator, Federaţia PUBLISIND poate rezilia prezentul contract, de
îndată ce a expirat termenul de executare, fără a mai fi necesară punere în întârziere, fără nicio alta formalitate prealabilă şi
fără intervenţia instanţei, instituindu-se un pact comisoriu de gradul IV, punerea în executare făcându-se asupra bunurilor
mobile şi imobile ale utilizatorului, până la recuperarea integrală a sumei datorate.
2.Prin prezentul contract utilizatorul îşi dă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Federatia
PUBLISIND , în vederea executării prezentului contract.
3.Declaraţia utilizatorului:prin prezentul contract îmi exprim acordul de a plăti factura de telefonie mobilă/abonament date,
prin reţinerea pe statul de plată a sumelor comunicate de Federatia PUBLISIND către
………………………………………………………………………,( se precizeaza anagajatorul) la care sunt salariat.
4.Prin semnarea prezentului contract, utilizatorul confirmă înţelegerea şi acceptarea deplină a tuturor clauzelor cuprinse în
prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, …………………,în 2(două)exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Prezentul contract va fii însoţit în mod obligatoriu de o copie a cărţii de identitate “certificată conform cu originalul” şi
semnată
Federatia PUBLISIND
Prin Preşedinte TEOROC Ştefan

Utilizator,
Nume……………………………………..………..

Semnatura………………………………….

*Prin semnarea prezentului document, vă exprimați acordul expres și clar cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, în conformitate cu informațiile prevăzute mai sus. Datele cu caracter personal puse la dispoziția noastră sunt destinate utilizării de
către Federația Publisind direct precum și in relația cu Vodafone România, strict pentru serviciile de telefonie mobilă, în acest caz fiind
respectate prevederile legale și contractuale în materie de confidențialitate.Conform prevederilor legale menționate mai sus, pe întreaga
perioadă în care datele personale sunt prelucrate de către Federația Publisind, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și
de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării
datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată
și semnată la adresa de e-mail: federația.publisind@gmail.com. Nu sunteți obligat(a) să vă dați acordul privind prelucrarea datelor personale
sus menționate. Refuzul dumneavoastră de a ne acorda dreptul de a prelucra aceste date, va determina însă imposibilitatea derulării de către
Federația Publisind a activităților necesare pentru atingerea scopurilor mai sus indicate.

