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EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Seria TKR nr, 210303398902FACTURA

CI09107906220

/EUR

din

§ 
ICod facturare: 30455000051292

Serie ți număr factură: TKR210303398902
CIF: 4278337

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Turnul de Nord, Et. 7-18, SI, București, 013702
RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464,490 Lei

MUNICIPIUL BACAU
CL.Mărășești
Nr.6 
600017 Bacău
Jud. Bacău

Perioadă abonament: 01.03,2021 -31.03,2021
Perioadă consum: 01.02.2C
Data emiterii facturii: 01.03
Data scadentă: 31.03.2021
Curs de schimb: 4,8743 le

TOTAL de plată 
-12,18

-29^

REST de plată anterior Fibl
-48,71

Filfctura curentă 
36,53

Factura anterioară Valoare Lei

Sold precedent cu TVA 
Plăti efectuate 
Rest de plată
Factura curentă

36, 62
-85,33
-48,71

Abonamente si extraoptiuni 
Consum ți alte servicii 
Reduceri
Total factura curentă fără TVA

34,60

-3,90
30,70

TVA (190/0) 5,83
Factura curentă cu TVA 36,53

Total de plată până la data de 31.03.2021 -12,18

21-119507-PBC Prim. Mun. Bacau 15.03.2021

Important! 30455000051292304550000500000000000031032021

Pentru ca ne dorim sa fiți mereu informati cu privire la modul in care prelucram datele cu caracter 
personal am creat o secțiune dedicata in call center 1921 de unde puteti afla mai multe informatii 
selectând opțiunea 1 in meniul principal.
1921 - număr dedicat clientilor persoane juridice, apelabil din toate rețelele naționale fixe si mobile 
(apel gratuit din rețelele Telekom Romania si la tarif national din celelalte rețele naționale).

Aprobat prin OMF 701/1998

PBCOPDC_BC_00030017
MC 14 4-IO/A2

000395221269

21-119507-PBC

30455000051292304550000500000000000031032021

354116999107906220

000395221269

30455000051292304550000500000000000031032021



T EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM PENTRU TINE

Fiecare zi ne aduce experiențe unice, unele mai importante, altele 
comune, momente pe care le împărtășim atât de des cu cei apropiați. 
Oricât de diferiți am fi, avem acest lucru în comun: ne place să împărtășim 
evenimente, experiențe, opinii, ne place să interacționăm cu cei din jur, 
să fim conectați. Oriunde și oricând, și, de cele mai multe ori, împărtășind 
gânduri și idei, le transformăm în ceva mai bun, mai important, de valoare, 
și în lumea de afaceri, oricât de diferiți am fi, vrem să împărtășim succesul, 
nevoile, ideile sau oportunitățile.

împărtășind lucruri, devenim mai apropiați. Telekom este partenerul care 
te susține atât în viața personală, cât și în cea de afaceri, misiunea noastră 
este de a te ajuta să îți îmbunătățești și să îți îmbogățești viața, și facem 
acest lucru oferindu-ți cea mai bună rețea integrată fix-mobil, rapidă, 
sigură, de încredere. îți oferim acces instantaneu la tot ce ai nevoie.

Suntem mereu alături de clienții noștri, deschiși la dialog, corecți, 
transparenți. Oferim produse și servicii inovatoare și le dezvoltăm 
împreună cu partenerii noștri. Vrem să îți oferim cea mai bună experiență 
telecom, aceasta este esența muncii noastre.

Suntem mult mai mult decât un operator telecom, suntem un partener de 
încredere - ingredientul de bază în construirea unei reiatii de lungă durată, 
împreună, cu pasiune, concentrare și eficiență, pășim într-o lume de 
posibilități și oportunități nelimitate. Iar acest lucru ne conectează.

CUM NE POȚI CONTACTA?

1234 Vânzări și Relații cu Clienții persoane fizice (apel gratuit din rețelele 
Telekom Romania și Telekom Romania Mobile); 021.404.1234 și 
0766.12.1234 (tarif normal pentru apelurile din alte rețele naționale).

1921 Vânzări și Relații cu Clienții persoane juridice (apel gratuit din 
rețelele Telekom Romania și Telekom Romania Mobile, tarif normal 
pentru apelurile din alte rețele naționale).

0903.904.903 Serviciul Premium de Relații cu Clienții pe care utilizatorii 
Telekom Romania și Telekom Romania Mobile persoane fizice îl pot folosi 
pentru a intra în legătură directă cu un consultant, în cel mai scurt timp. 
Numărul este disponibil numai clienților aflați pe teritoriul țării ce apelează 
de la un număr de telefon fix sau mobil din rețelele Telekom Romania și 
Telekom Romania Mobile (apelul este tarifat cu 1.92 EUR, TVA inclus - 
tarifarea se face pe apel și nu în funcție de durata convorbirii).

118.932 Serviciul Informații, Sună și ai acces la milioane de contacte din 
rețelele Telekom Romania și Telekom Romania Mobile, din rețeaua RCS& 
RDS și din alte rețele! Tarif cu TVA din rețelele Telekom Romania și 
Telekom Romania Mobile, Vodafone și Orange: 95 de eurocenți pentru 
inițializarea apelului plus 95 de eurocenți pe minutul de convorbire, 
inclusiv pe minutul de convorbire la numărul solicitat, TVA inclus.

Rețelele mobile sau fixe Telekom Romania reprezintă rețeaua mobilă, 
respectiv fixă, a Telekom Romania Mobile Communications S.A,, 
împreună cu rețeaua mobilă, respectiv fixă, a Telekom Romania 
Communications S.A.

Plata Rovinietei și Peajului prin SMS
Contravaloarea rovinietei a fost calculată în conformitate cu prevederile 
O.G. 15/2002 cu modificările și completările ulterioare. Contravaloarea 
peajului a fost calculată în conformitate cu prevederile OMT nr. 1836/ 
2018. Prețul total al achiziției cuprinde și costurile serviciilor asociate 
emiterii prin SMS.

MODALITĂȚI DE PLATĂ A FACTURII TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

'Este necesară prezentarea factum Teîekom Romania Communications S A.. îti recomandăm să păstrezi 
chitanța
' * Plățile prin ordin de plată pot ti purtătoare de comisioane bancare. Pentru ca plata să poată fi alocată 
contului tău, te rugăm să menționezi codul de facturare (cod abonat) pe ordinul de plată.
Beneficiezi de Internet-banking și Mobile-banking la partenerii care oferă aceste servicii.
’**Doar pentru unități bugetare,

Magazine Telekom Romania - Plata s© poate efectua atât în numerar, cât și prin card bancar.

www.telekom.ro - plata online in secțiunea My Account Cârdul trebuie să si hă activată opțiunea de 
plată online. în cazul în csre nu ai actis«tă această opțiune, trebuie să te adresezi băncii einitento.

Partener / Metoda de plată Debit 
Direct

ATM Numerar Ordin de plată **

Alpha Bank ✓ z ✓ RO46 BUCU 0134 9308 2611RO02

BCR ✓ z RO51 RNCB0080 0029 7151 0001

BRD Groupe Societe Generale ✓ ✓ ✓ RO76 BRDE 450S V052 8310 4500

Banca Transilvania ✓ ✓ RO21 BTRL 0450 1601 8560 28XX

CEC Bank ✓ ✓ RO20 CECE B312 N4R0 N207 5487

Banca Centrală Cooperatistă 
CREDITCOOP

✓ RO10 CRCO X4100410 0002 2041

Credit Europe Bank ✓

First Bank ✓ ✓ RO89 PIRB 4228 7058 3100 2000

GarantiBank ✓ ✓ ✓ RO82 UGBI0000 5120 0093 4RON

ING Bank ✓ RO77 INGB 0001 0000 0000 0123

intesa Sanpaolo Bank ✓ RO97 WBAN 2511 0004 4950 0037

Magazinele Internity ✓

Magazinele fO BOX ✓

OTP Bank ✓ RO48 OTPV 1120 0061 0185 RO02

Rețeaua PayPoint ✓

Raiffeisen Bank ✓ ROI 0 RZBR 0000 0600 0653 7916

UniCredit Bank ✓ ✓ ✓ RO24 BACX 0000 0000 0003 1313

Rețeaua un-doi Centru de plăți z
Rețeaua Westaco Express z
A.T.C.P. Mun. București *** RO82 TREZ 7005 069X XXOO 0532

Programul partenerilor și disponibilitatea punctelor de încasare sunt 
independente de Telekom și pot suferi modificări, în funcție de deciziile 
acestora sau de restricțiile impuse.
Pentru informații detaliate referitoare la punctele de încasare disponibile 
vă recomandăm să consultați site-urile partenerilor.

http://www.telekom.ro


EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

ANALIZA DETALIATA A FACTURII
Cod facturare: 30455000051292
Data emiterii facturii: 01.03.2021 
Perioada itbonament: 01.03.2021-31.03.2021 
Perioada consum: 01.02.2021-28.02.2021

TOTAL ANALIZA FACTURA

Abonamente si extraoptiuni
Chirie Receiver Standard
TV M
Televiziune M

Consum si alte servicii
Reducere 0,36 Euro (cu TVA)
Reducere 0,6 Euro (cu TVA)

Total factura curenta fara TVA

PERIOADA VALOARE Lei
fara TVA

01.03.21-31.03.21
01.03.21-31.03.21
01.03.21-31.03.21

6,82
27,78
0,00

Lei
Lei

01.03.21-31.03.21 -1,46 Lei
01.03.21-31.03.21 -2,44 Lei

30,70 Lei

000095221270

000095221270



T EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM PENTRU TINE

Fiecare zi ne aduce experiențe unice, unele mai importante, altele 
comune, momente pe care le împărtășim atât de des cu cei apropiați. 
Oricât de diferiți am fi, avem acest lucru în comun: ne place să împărtășim 
evenimente, experiențe, opinii, ne place să interacționăm cu cei din jur, 
să fim conectați. Oriunde și oricând, și, de cele mai multe ori, împărtășind 
gânduri și idei, le transformăm în ceva mai bun, mai important, de valoare, 
și în lumea de afaceri, oricât de diferiți am fi, vrem să împărtășim succesul, 
nevoile, ideile sau oportunitățile.

împărtășind lucruri, devenim mai apropiați. Telekom este partenerul care 
te susține atât în viața personală, cât și în cea de afaceri, misiunea noastră 
este de a te ajuta să îți îmbunătățești și să îți îmbogățești viața, și facem 
acest lucru oferindu-ți cea mai bună rețea integrată fix-mobil, rapidă, 
sigură, de încredere, iți oferim acces instantaneu la tot ce ai nevoie.

Suntem mereu alături de clienții noștri, deschiși la dialog, corecți, 
transparenți. Oferim produse și servicii inovatoare și le dezvoltăm 
împreună cu partenerii noștri. Vrem să îți oferim cea mai bună experiență 
telecom, aceasta este esența muncii noastre.

Suntem mult mai mult decât un operator telecom, suntem un partener de 
încredere - ingredientul de bază în construirea unei reiatii de lungă durată, 
împreună, cu pasiune, concentrare și eficiență, pășim într-o lume de 
posibilități și oportunități nelimitate. Iar acest lucru ne conectează.

CUM NE POȚI CONTACTA?

1234 Vânzări și Relații cu Clienții persoane fizice (apel gratuit din rețelele 
Telekom Romania și Telekom Romania Mobile); 021.404.1234 și 
0766.12.1234 (tarif normal pentru apelurile din alte rețele naționale).

1921 Vânzări și Relații cu Clienții persoane juridice (apel gratuit din 
rețelele Telekom Romania și Telekom Romania Mobile, tarif normal 
pentru apelurile din alte rețele naționale).

0903.904.903 Serviciul Premium de Relații cu Clienții pe care utilizatorii 
Telekom Romania și Telekom Romania Mobile persoane fizice îl pot folosi 
pentru a intra în legătură directă cu un consultant, în cel mai scurt timp. 
Numărul este disponibil numai clienților aflați pe teritoriul țării ce apelează 
de la un număr de telefon fix sau mobil din rețelele Telekom Romania și 
Telekom Romania Mobile (apelul este tarifat cu 1.92 EUR, TVA inclus - 
tarifarea se face pe apel și nu în funcție de durata convorbirii).

118.932 Serviciul Informații. Sună și ai acces la milioane de contacte din 
rețelele Telekom Romania și Telekom Romania Mobile, din rețeaua RCS& 
RDS și din alte rețele! Tarif cu TVA din rețelele Telekom Romania și 
Telekom Romania Mobile, Vodafone și Orange: 95 de eurocenți pentru 
inițializarea apelului plus 95 de eurocenți pe minutul de convorbire, 
inclusiv pe minutul de convorbire la numărul solicitat, TVA inclus.

Rețelele mobile sau fixe Telekom Romania reprezintă rețeaua mobilă, 
respectiv fixă, a Telekom Romania Mobile Communications S.A., 
împreună cu rețeaua mobilă, respectiv fixă, a Telekom Romania 
Communications S.A.

Plata Rovinietei și Peajului prin SMS
Contravaloarea rovinietei a fost calculată în conformitate cu prevederile 
O.G. 15/2002 cu modificările și completările ulterioare. Contravaloarea 
peajului a fost calculată în conformitate cu prevederile OMT nr. 1836/ 
2018. Prețul total al achiziției cuprinde și costurile serviciilor asociate 
emiterii prin SMS.

MODALITĂȚI DE PLATĂ A FACTURII TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

"Este necesară prezentarea facturii Telekom Romania Communications S.A. îți recomandăm să păstrezi 

chitanța.
*' Plățile prin ordin de plată pot fi purtătoare de comisioane bancare. Pentru ca plata să poată fi alocată 
contului tău, te rugăm să menționezi codul de facturare (cod abonat) pe ordinul de plată.
Beneficiezi de Internet-banking și Mobile-banking la partenerii care oferă aceste servicii.
'"‘Doar pentru unități bugetare.

Magazine Telekom Romania - Plata se poate efectua atât în numerar, cât și prin card bancar.

www.telekom.ro - plata online in secțiunea My Account. Cârdul Irebttie să aibâ activate opțiunea de 
plală online. In cazul în caie nu ai activată această opțiune, trebuie să te adresezi băncii emitente

Partener / Metoda de plată Debit 
Direct

ATM Numerar Ordin de plată **

Alpha Bank ✓ ✓ ✓ RO46 BUCU 0134 9308 2511RO02

BCR ✓ ✓ RO51 RNCB0080 0029 7151 0001

BRD Groupe Societe Generale ✓ ✓ ✓ RO76 BRDE 450S V052 8310 4500

Banca Transilvania ✓ ✓ RO21 BTRL 0450 1601 8560 28XX

CEC Bank ✓ ✓ R020 CECE B312 N4RO N207 5487

Banca Centrală Cooperatistă 
CREDITCOOP

✓ RO10 CRCO X4100410 0002 2041

Credit Europe Bank ✓

First Bank ✓ ✓ RO89 PIRB 4228 7058 3100 2000

GarantiBank ✓ ✓ ✓ RO82 UGBI 0000 5120 0093 4RON

ING Bank ✓ RO77 INGB 0001 0000 0000 0123

Intesa Sanpaolo Bank ✓ RO97 WBAN 2511 0004 4950 0037

Magazinele Internity ✓

Magazinele IQ BOX ✓

OTP Bank ✓ RO48 OTPV 1120 0061 0185 RO02

Rețeaua PayPoint ✓

Raiffeisen Bank / RO10 RZBR 0000 0600 0653 7916

UniCredit Bank ✓ ✓ ✓ RO24 BACX 0000 0000 0003 1313

Rețeaua un-doi Centru de plăți ✓

Rețeaua Westaco Express ✓

A.T.C.P. Mun. București *** RO82 TREZ 7005 069X XXOO 0532

Programul partenerilor și disponibilitatea punctelor de încasare sunt 
independente de Telekom și pot suferi modificări, în funcție de deciziile 
acestora sau de restricțiile impuse.
Pentru informații detaliate referitoare la punctele de încasare disponibile 
vă recomandăm să consultați site-urile partenerilor.

http://www.telekom.ro


EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

ANEXA LA FACTURA

Cod facturare: 30455000051292
Data emiterii facturii; 01.03.2021
Perioada abonament: 01.03.2021-31.03.2021
Perioada consum; 01.02.2021-28.02.2021

Pachet Telekom Romania PACHET33209473

Abonamente Pachete de Servicii
TV M
Total Abonamente Pachete de Servicii

01.03.21-31.03.21 27,78 Lei
27,78 Lei

TV TV33209478

Abonamente Servicii Televiziune
Televiziune M 01.03.21-31.03.21 inclus
Total Abonamente Servicii Televiziune 0,00 Lei

Reduceri
Reducere 0,36 Euro (cu TVA) 01.03.21-31.03.21 -1,46 Lei
Reducere 0,6 Euro (cu TVA) 01.03.21-31.03.21 -2,44 Lei
Total Reduceri -3,90 Lei

Chirie echipamente
Chirie Receiver Standard 01.03.21-31.03.21 6,82 Lei
Total Chirie echipamente 6,82 Lei

Total TV TV33209478 2,92 Lei

Total Pachet Telekom Romania PACHET33209473 30,70 Lei

TVA
e w

5,83 Lei
Total factura curenta 36,53 Lei

Curs de schirnb: 4,8743 Lei/EUR

Pentru serviciul de voce fixă, convorbirile sunt taxate la minut, pentru serviciul de voce mobilă, convorbirile sunt taxate la secundă, după primul minut indivizibil. 
Excepție fac convorbirile unde se precizează că taxarea se realizează la apel, respectiv la secundă.
Detalii la 1921, apel gratuit din rețelele Telekom Romania si tarif normal din celelalte rețele naționale, disponibil 24/7.

■3-

000095221271

000095221271



EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.T
TELEKOM PENTRU TINE

Fiecare zi ne aduce experiențe unice, unele mai importante, altele 
comune, momente pe care le împărtășim atât de des cu cei apropiați. 
Oricât de diferiți am fi, avem acest lucru în comun: ne place să împărtășim 
evenimente, experiențe, opinii, ne place să interacționăm cu cei din jur, 
să fim conectați. Oriunde și oricând, și, de cele mai multe ori, împărtășind 
gânduri și idei, le transformăm în ceva mai bun, mai important, de valoare, 
și în lumea de afaceri, oricât de diferiți am fi, vrem să împărtășim succesul, 
nevoile, ideile sau oportunitățile.

împărtășind lucruri, devenim mai apropiați. Telekom este partenerul care 
te susține atât în viața personală, cât și în cea de afaceri, misiunea noastră 
este de a te ajuta să îți îmbunătățești și să îți îmbogățești viața, și facem 
acest lucru oferindu-ți cea mai bună rețea integrată fix-mobil, rapidă, 
sigură, de încredere. îți oferim acces instantaneu la tot ce ai nevoie.

Suntem mereu alături de clienții noștri, deschiși la dialog, corecți, 
transparenți. Oferim produse și servicii inovatoare și le dezvoltăm 
împreună cu partenerii noștri. Vrem să îți oferim cea mai bună experiență 
telecom, aceasta este esența muncii noastre.

Suntem mult mai mult decât un operator telecom, suntem un partener de 
încredere - ingredientul de bază în construirea unei reiatii de lungă durată, 
împreună, cu pasiune, concentrare și eficiență, pășim într-o lume de 
posibilități și oportunități nelimitate. Iar acest lucru ne conectează.

CUM NE POȚI CONTACTA?

1234 Vânzări și Relații cu Clienții persoane fizice (apel gratuit din rețelele 
Telekom Romania și Telekom Romania Mobile); 021.404.1234 și 
0766.12.1234 (tarif normal pentru apelurile din alte rețele naționale).

1921 Vânzări și Relații cu Clienții persoane juridice (apel gratuit din 
rețelele Telekom Romania și Telekom Romania Mobile, tarif normal 
pentru apelurile din alte rețele naționale).

0903.904.903 Serviciul Premium de Relații cu Clienții pe care utilizatorii 
Telekom Romania și Telekom Romania Mobile persoane fizice îl pot folosi 
pentru a intra în legătură directă cu un consultant, în cel mai scurt timp. 
Numărul este disponibil numai clienților aflați pe teritoriul țării ce apelează 
de la un număr de telefon fix sau mobil din rețelele Telekom Romania și 
Telekom Romania Mobile (apelul este tarifat cu 1.92 EUR, TVA inclus - 
tarifarea se face pe apel și nu în funcție de durata convorbirii).

118.932 Serviciul Informații. Sună și ai acces la milioane de contacte din 
rețelele Telekom Romania și Telekom Romania Mobile, din rețeaua RCS& 
RDS și din alte rețele! Tarif cu TVA din rețelele Telekom Romania și 
Telekom Romania Mobile, Vodafone și Orange: 95 de eurocenți pentru 
inițializarea apelului plus 95 de eurocenți pe minutul de convorbire, 
inclusiv pe minutul de convorbire la numărul solicitat, TVA inclus.

Rețelele mobile sau fixe Telekom Romania reprezintă rețeaua mobilă, 
respectiv fixă, a Telekom Romania Mobile Communications S.A., 
împreună cu rețeaua mobilă, respectiv fixă, a Telekom Romania 
Communications S.A.

Plata Rovinietei și Peajului prin SMS
Contravaloarea rovinietei a fost calculată în conformitate cu prevederile 
O.G. 15/2002 cu modificările și completările ulterioare. Contravaloarea 
peajului a fost calculată în conformitate cu prevederile OMT nr. 1836/ 
2018. Prețul total al achiziției cuprinde și costurile serviciilor asociate 
emiterii prin SMS.

MODALITĂȚI DE PLATĂ A FACTURII TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

'Este necesară prezentarea facturii Telekom Remania Communications S.A.. îți recomandăm să păstrezi 
chitanța.
’■Plățile prin ordin de plată pol ft purtătoare de comisioane bancare. Pentru ca plata să poată fi alocată 
contului tău, te rugăm să menționezi codul de facturare (cod abonat) pe ordinul de plată.
Beneficiezi de internet-banking și Mob'le-banking la partenerii care oferă aceste servicii.
*’*Doar pentru unități bugetare.

Magazine Telekom Romania - Plata se poate efectua atât »n numerar, cât și prin card bancar.

www.telekom.ro • plata online in tecțiunea My Account. Cârdul trebuie sâ aibâ activată opțiunea de 
plată Online. în cazul în care nu ai activată această opțiune, trebuie să te adresezi băncii emitente.

Partener/ Metoda de plată Debit 
Direct

ATM Numerar Ordin de plată **

Alpha Bank z z z RO46 BUCU 0134 9308 2511RO02

BCR z z RO51 RNCB0080 0029 7151 0001

BRD Groupe Societe Generale z z z RO76 BRDE 450S V052 8310 4500

Banca Transilvania z z RO21 BTRL 0450 1601 8560 28XX

CEC Bank z z RO20 CECE B312 N4RO N207 5487

Banca Centrală Cooperatistă 
CREDITCOOP z RO10 CRCO X4100410 0002 2041

Credit Europe Bank z
First Bank ✓ z RO89 PIRB 4228 7058 3100 2000

GarantiBank z z z RO82 UGBI 0000 5120 0093 4RON

ING Bank z RO77 INGB 0001 0000 0000 0123

Intesa Sanpaolo Bank z RO97 WBAN 2511 0004 4950 0037

Magazinele Internity z
Magazinele IQ BOX z
OTP Bank z RO48 OTPV 1120 0061 0185 RO02

Rețeaua PayPoint z
Raiffeisen Bank z RO10 RZBR 0000 0600 0653 7916

UniCredit Bank ✓ z z RO24 BACX 0000 0000 0003 1313

Rețeaua urwjoi Centru de plăți z
Rețeaua Westaco Express z
A.T.C.P. Mun. București *** RO82 TREZ 7005 069X XXOO 0532

Programul partenerilor și disponibilitatea punctelor de încasare sunt 
independente de Telekom și pot suferi modificări, în funcție de deciziile 
acestora sau de restricțiile impuse.
Pentru informații detaliate referitoare la punctele de încasare disponibile 
vă recomandăm să consultați site-urile partenerilor.

http://www.telekom.ro

