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PROCES VERBAL DE PROCES-VERBAL 

DE PREDARE PRIMIRE , RECEPŢIE CANTITATIVA SI CALITATIVA

încheiat astăzi 27.05.2022

între S.C. UNION CO S.R.L. în calitate de predator, şi AUTORITATEA NAŢIONALA DE 
REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE calitate de primitor am 
procedat la predarea respectiv primirea

CERTO
EN ISO 9001:2008 

1 EN ISO 14001:2004 
ISO/IEC 27001:2005 
OHSAS 18001:2007

Produse Buc: Beneficiar
Nr.crt. Conform contract Nr. 955700 /11.04.2022 

Produsele livrate respecta in totalitate cerinţele din 
caietul de sarcini,

1 Computer portabil LENOVO IdeaPad 
Gaming 3 15ACH6 , Windows 10 Pro

6

Serii Echipamente :

MP27H403 , MP27GE9N, MP27GD8S 

MP27GJRE , MP27H0Q3 ,MP27GGG0

Data predării 27.05.2022 Prezentul document a fost întocmit în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte.
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Cumpărător: Autoritatea Naţionala de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

„ . Q ------------•' Utilitati Publice
NR. 95* Soft I
________, , j Cod fiscal: 14935787

data^ L C q .olc2:L :
— ------ — ------------------  Adresa: Bucureşti, str. Lucian Blaga, nr. 4

Certificat de calitate si garanţie

Număr: U C O /23085 
Data: 26.05.2022

Nr. Articol Cantitate Serie Garanţie
Crt livrata (luni)

1 Computer portabil 6 buc MP27H403 12 luni
MP27GE9N
MP27GD8S
MP27GJRE
MP27H0Q3
MP27GGG0

1.Garanţia produselor este asigurata de către firma SC UNION CO SRL , loc. Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12 A, jud. Cluj, 
Tel/fax: 0264.592246, email: orrice@unionco.ro. ea fiind in conformitate cu Legea 449/2003, OG 21/1992, Legea 296/2004 si 
alte legi romane in vigoare.
2.Garanţia produselor impreuna cu instrucţiunile de instalare, exploatare, utilizare si intretinere au fost predate clientului in scopul 
informării corecte Ia momentul achiziţiei produsului asupra specificaţiilor tehnice corespunzătoare scopului de utilizare mentionat
de producător.
ATENT1E! Acordarea garanţiei este conditionata de respectarea instrucţiunilor de instalare, exploatare, utilizare si intretinere ce 
au fost predate clientului impreuna cu produsul
3.Garanţia se acorda numai in baza acestui certificat de garanţie in original, completat integral, semnat si stampilat de vanzator, 
insotit de documentul de achiziţie (factura sau bon fiscal)
Este necesar ca la solicitarea acordarii garanţiei, produsul sa fie insotit, pe langa certificatul de garanţie si factura, si de 
urmatoarele:

- O descriere a defectului reclamat
- Consumabilele utilizate in momentul apariţiei lipsei de conformitate, cablul de alimentare si cablul de conexiune la 
echipamentele periferice

A TEN TIE! Pastrati ambalajul original al produsului si documentaţia tehnica primita la livrare pe toata durata garanţiei. 
A TEN TIE! Nu ne asumam raspunderea in cazul defecţiunilor aparute in timpul transportului, datorate ambalarii 
necorespunzatoare
4.Termenul de garanţie este cel specificat in acest Certificat de Garanţie care insoteste produsul si incepe de la data cumpărării
mentionata in documentul de achiziţie.
5. Aducerea la conformitate a produsului in perioada de garanţie se va efectua gratuit, prin reparare sau inlocuire cu un alt produs, 
iar daca acestea nu sunt posibile, prin returnarea contravalorii preţului plătit pentru produs.
6.NU constituie obiectul garanţiei lipsa de conformitate derivata din:

Manipularea si exploatarea neglijenta a produsului (şocuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau 
umiditate excesiva in incaperea de lucru, obiecte străine in echipament, lichide, etc)

Interventii neautorizate de SC UNION CO SRL
Exploatare peste limita de incarcare maxima lunara prevăzută de producător 
Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decât cele prevăzute de producător
Defecte datorate folosirii altor cabluri de legătură decât cele originale (ale echipamentelor), impamantarii clădirii, precum 

si datorate conectarii-deconectarii echipamentelor in timpul funcţionarii.
7.NU beneficiaza de garanţie sau service gratuit

Produsele la care s-au folosit alte consumabile decât cele recomandate de producător (de ex: recondiţionate, 
remanufacturate, echivalente, etc.)

produsele ale căror sigilii de garanţie au fost indepartate sau deteriorate
8.Produsele software preinstalate nu fac obiectul acestui certificat de garanţie.
9.Firma prestatoare nu este raspunzatoare pentru eventualele pierderi de soft ce ar putea interveni in cazul reparaţiei 
echipamentelor, sarcina şalvarii datelor fiind responsabilitatea clientului
10.Defecţiunile cauzate de instalarea si/sau configurarea software efectuata de către cumpărător sau alte persoane neautorizate 
Union CO, nu sunt acoperite de prezenta garanţie.
11 .Durata medie de utilizare este de 5 ani
12. Vizitele de intretinere sau interventie la sediul clientului nu sunt incluse in garanţie
□  .Remedierea neconformitatii se realizeaza i n ....................... zile, dar nu mai mult de 15 zile pentru consumatorii persoane fizice

Futnizoi: UNION CO SRL 
Nr ord registru cum /an: J 12/2619/2004 
Cod fiscal R O I6591066 
Sediul. MIRON COSTIN 12A 
Judeţul: Cluj

mailto:orrice@unionco.ro


ATENTIE! In cazul in care se constata ca defectul reclamat nu exista sau este datorat unor probleme software, montării incorecte 
si/sau neautorizate, sau altor cauze ce duc la pierderea garanţiei, beneficiarul va suporta costurile efectuate cu diagnosticarea 
produsului conform tarifelor afişate la unitatiile de service (manopera, piese de schimb inlocuite in cursul procedurii de 
diagnosticare) precum si costurile de transport.
14.Termenul de garanţie prevăzut in prezentul certificat nu se aplica si in cazul acumulatorilor si a consumabilelor: cilindru, film 
de fixare, piese de uzura, a căror durata de viata normata este mai scurta decât perioada de garanţie. In cazul acestora termenul de 
garanţie este cel acordat de producători.
ATENTIE! Nu se acorda garanţie in cazul scăderii capacitatii acumulatorilor cauzate de utilizare neadecvata
15.Garantia oferita prin prezentul certificat nu afecteaza drepturile consumatorilor acordate prin lege.

Vanzatoi- ’

;  i f c  
Semnatuija W

Declaraţie de conformitate

Noi, SC UNION CO SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12 A, cod unic de înregistrare: 16591086, 
asiguram, garantam si declaram pe propria răspundere conform prevederilor art. 5 din HG 102212002 privind regimul produselor 
şi serviciilor care po t pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, ca produsele comercializate de noi 
la care se refera aceasta declaraţie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra 
mediului si corespund normelor si normativelor atestate de producători.

Semnătura si stampila

■ M ■

Cluj-Napoca,

Data: 26.05.2022 

Informaţii DEEE

Potrivit HG 1037 din 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si Ordinului 556/2006 al Ministerului 
Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministrul Economiei si Comerţului si preşedintele Autoritatii Naţionale pentru Protectia 
Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piaţa dupa data de 
31.12.2006, informam utilizatorii de echipamente electrice si electronice ca:

• Este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deseurile municipale nesortate. Ele 
trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care 
se achiziţionează echipamente noi de acelaţi tip).

• Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum si funcţionalitatea acestora. 
Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.

• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi 
tip (schimb 1 la I).

• Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice si electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile 
autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaţi tip) facilitează 
refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra 
mediului si sănătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.

• Simbolul alăturat (o pubela cu roţi, barata cu două linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, 
semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate si nu poate fi eliminat împreună cu deseurile municipale nesortate.

Simbolul constând intr-un dreptunghi indica faptul ca echipamentele electrice si electronice sunt introduse pe piaţa dupa 31 
decembrie 2006.

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANŢIE:

Nr Data Descriere defect Masura de S/N Componenta Data Semnătură



crt
recepţionai'
ii

remediere:
1. Reparare
2.Înlocuire
3. Restituire 
contravaloare pret

/produs înlocuit retumarii tehnician

1.

2.

3.

4.


