
 

 

Avantaje Orange România  

Pasul 1 – Completează adeverința electronică primită și acordul GDPR și trimite-le 

la organizația sindicală din care faci parte pentru a obține semnătura președintelui 

și ștampila organizației.  

Pasul 2 – Trimite pe e-mail oferta pentru care ai optat împreună cu adeverinta 
semnată de președintele organizației sindicale și cu o copie a cărții de identintate, 
scanate, la:  
 
Alexandru Ionita 0744.44.88.74 alexandru.ionita@orange.com 
sau 
Victor Andronie 0744.44.81.73  victor.andronie@orange.com 
 

 Beneficiile oferite sunt urmatoarele: 

• 20% reducere din valoarea abonamentului  Orange Me pe toata perioada contractuala - 
24 luni (exceptie abonamentele Orange Me Start, 8, 14, 19 si 25 care pot fi incheiate pe 12 si 24 
luni la care reducerea este 10% din taxa lunara de abonament); 

• Reduceri de pana la 150 EURO la pretul telefoanelor din oferta publica, in functie de 
valoarea  abonamentului ales si modalitatea de achizitie a abonamentului – portare numar  aflat 
pe abonament in alta retea. Reduceri de 25, 50 si 75 EURO la portarea unui numar aflat pe cartela 
in alta retea cu migrare la abonament Orange,  trecere de la cartela prepay Orange la abonament 
sau abonament cu numar nou; 

• Toate preturile telefoanelor din prezentare si valoarea abonamentelor sunt exprimate in 
EURO, contin reducerile si TVA; 

• Oferta speciala nu este publica (nu este disponibila in Orange Shop, Orange Store, 
parteneri Orange sau magazin online) ci poate fi achizitionata exclusiv prin intermediul 
persoanelor de contact dedicate din partea Orange : Alexandru Ionita si Victor Andronie 

• Oferta este valabila in cadrul migrarilor de la prepay catre abonament, numar nou ales 
sau portarii numerelor din alte retele doar in conditiile din prezentare Oferta speciala nu se 
combina cu alte oferte comerciale; 

• Pot beneficia de oferta speciala si angajatii/membrii care au deja abonamente existente 
la Orange daca acestea se afla in afara perioadei contractuale. Angajatii/membrii care detin 
abonamente existente la Orange si se afla in afara perioadei contractuale pot beneficia doar de 
oferta de reducere cu 20% a abonamentului si achizitia de telefoane la preturile din oferta publica 
de fidelizare (fara reducerea de 25, 50, 75 și 150 EURO) beneficiind de utilizarea punctelor de 
fidelitate acumulate. 

• Oferta este extinsa si catre membrii familiilor acestora indiferent de gradul de rudenie cu 
conditia ca solicitarile sa fie trimise la recomandarea angajatilor/membrilor FSE „SPIRU 
HARET“; 
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ADEVERINȚĂ

           Prin prezenta se adeverește că doamna/ domnul: 
                                                          CNP                              
este membră a/ membru al                                                                           
afiliat(ă) Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“.
Prezenta adeverință este valabilă 60 de zile de la data emiterii. 

                                                                                                               PREȘEDINTE
                               

Nume                         
Prenume

Semnătura

Ștampilă

NR             / DATA                   



 

_____________________________________ 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul(a), _____________________________________,  

cod numeric personal ____________________,  

membru(ă) de sindicat al/a __________________________________________,  

la data de ______________ declar că: 

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra 
datelor mele și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și 
stocate în cadrul organizației sindicale doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea 
ce privește calitatea mea de angajat/membru de sindicat. 

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este 
necesară în vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv organizației 
sindicale al cărui membru sunt, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi 
revin. 

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate 
autorităților publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la 
solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală etc.). 

Am fost informat(ă) că, în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter 
personal, am obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv organizației 
sindicale, orice modificare survenită asupra datelor mele personale. 

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment 
printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul organizației 
sindicale. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și 
stocarea datelor cu caracter personal în cadrul organizației sindicale. 

Transmiterea prezentului formular, fără semnătură, pe adresa de e-mail 
___________________________________ reprezintă acceptul meu pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 



Alexandru Ioniță 

T: 0744 44 88 74 

E: alexandru.ionita@orange.com 

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5 Bloc Dunărea,  Parter, 

Sector 1, București 

Orange România 

Direct Sales Representative 

Victor Andronie 

T: 0744 44 81 73 

E: victor.andronie@orange.com 

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5 Bloc Dunărea,  Parter, 

Sector 1, București 

Orange România 

Direct Sales Representative 

Ofertă unică, disponibilă doar prin reprezentantul 

de vânzări. 
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Oferte speciale 

cu reduceri surprinzătoare 

Până la 75 €  reducere la telefon 

Până la 20% reducere la abonament. 

Răspuns rapid la orice solicitare. 

 

Asistență dedicată în personalizarea ofertelor 



Abonamente cu avantaje din plin 

bonus  

30 GB 

 

8 GB 

 

Nelimitat 

 

200 

internet național 

minute și SMS naționale 

minute internaționale 

Alege abonamentul Orange Me care ți se potrivește  

pentru minute, mesaje și internet 4G, în țară și în roaming SEE. 
 

Orange Me Start 8 Orange Me Start 14 
 

net lunar net lunar 
bonus  

50 GB 

 

15 GB 

 

Nelimitat 

 

300 

internet național  

din care 6.72 GB 

limită în roaming SEE 

minute și SMS naționale  și 

în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE nr. 

531/2012 

minute internaționale 

bonus  

80 GB 

 

20 GB 

 

Nelimitat 

 

600 

Orange Me Start 19 

net lunar 

internet național  

din care 9.12 GB 

limită în roaming SEE 

minute și SMS naționale  

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE nr. 

531/2012 

minute internaționale 

8 €  7,2 €  14 €  12,6 €  19 €  17,1 €  
Spațiul Economic European este compus în acest moment din statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia 

*Consumul de date în roaming SEE este limitat în conformitate cu prevederile art.4 din Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplică pentru consumul resurselor de date  
oferite de abonamentul Orange Me, inclusiv bonusurile din oferta comercială sau orice alte beneficii. 



Abonamente cu avantaje din plin 

internet național din care 

5.28 GB limită în roaming 

SEE 

minute și SMS naționale 

și în roaming SEE 
conform Regulamentului UE nr. 

531/2012 

 

 

  

 

10 GB 

 

Nelimitat 

 

300 

internet național  din 

care 7.68 GB 

limită în roaming SEE 

minute și SMS naționale   

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE 

 nr. 531/2012 

minute internaționale 

Orange Me 11 

internet național   

din care 10.08 GB 

limita în roaming SEE 

minute  și SMS naționale  

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE  

nr. 531/2012 

minute internaționale minute internaționale 

Alege abonamentul Orange Me care ți se potrivește pentru minute, mesaje și internet 4G, în țară și în roaming SEE. 

 

5 GB 

 

Nelimitat 

 

200 

 

15 GB 

 

Nelimitat 

 

600 

 

30 GB 

 

Nelimitat 

 

600 

internet național   

din care 14.40 GB 

limita în roaming SEE 

minute  și SMS naționale  

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE  

nr. 531/2012 

minute internaționale 

Orange Me  16 Orange Me  21 Orange Me  30 

Spațiul Economic European este compus în acest moment din statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia 

*Consumul de date în roaming SEE este limitat în conformitate cu prevederile art.4 din Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplică pentru consumul resurselor de date  

oferite de abonamentul Orange Me, inclusiv bonusurile din oferta comercială sau orice alte beneficii. 

 

11 €  8,8 €  16 €  12,8 €  21 €  16,8 €   30€  24 €  



Super telefoane la prețuri speciale 

Oferta este disponibilă la portarea în rețeaua Orange a unui număr aflat pe abonament într-o altă rețea. 
Oferta este disponibilă până pe 16.03.2020 

Samsung  
Galaxy A71 

79 €  
cu Orange Me 30,  

redus la 24 €  

Samsung 
Galaxy S10 128 GB 

119 €  
cu Orange Me 30,  
redus la 24 €  

 

Huawei P30 Pro 

99 €  
cu Orange Me 30,  
redus la 24 € 50 GB BONUS 

lunar la portarea 
unui abonament 



Samsung Galaxy A51 

Oferta este disponibilă la portarea în rețeaua Orange a unui număr aflat pe abonament într-o altă rețea. 
Oferta este disponibilă până pe 16.03.2020 
. 
 

89 €  
cu Orange Me 21,  

redus la 16.8 €  

Huawei Nova 5T  

69 €  
cu Orange Me 21,  
redus la 16.8 €  

Huawei P30 

49 €  
cu Orange Me 30,  
redus la 24 €  

50 GB BONUS 
lunar la portarea 
unui abonament 



Huawei Y7 2019 

Oferta este disponibilă la portarea în rețeaua Orange a unui număr aflat pe abonament într-o altă rețea. 
Oferta este disponibilă până pe 16.03.2020 
 

15 €  
cu Orange Me 11,  

redus la 8,8 €  

Samsung Galaxy A40  

 39 €  
cu Orange Me 16,  
redus la 12.8 € 
  

Huawei P Smart Z 

0 €  
cu Orange Me 21,  
redus la 16,8 € 

50 GB BONUS 
lunar la portarea 
unui abonament 



Internet, televiziune  
și telefonie mobilă 
cu pachetele Orange Love 

 

10€ cu TVA/lună/pe viață 
pentru pachetul Orange Love  cu 
internet și televiziune prin fibră 

6€ în primele 6 luni  

Acces la meciurile TV 
din Liga 1 și Liga 2 pe LookPlus 

100 GB trafic de internet lunar 
din care poți consuma împreună cu cel puțin 2 
membri ai familiei 

Adaugă abonamentului tău de voce  
un pachet Orange Love și te bucuri 
de și mai multe avantaje: 



E bine de știut 

Mulțumesc. 

Vă rămân la dispoziție pentru oferte personalizate! 

Alexandru.ionita@orange.com 
Victor.andronie@orange.com 

 

 Reducerile sunt valabile doar la achiziția unui nou 

abonament pe 24 de luni. 

 

 Dacă ai un abonament Orange cu perioadă contractuală 

încheiată poți beneficia de reducerea de 20% la reînnoire. 

 

 Prețurile abonamentelor și telefoanelor din această ofertă 

includ reducerile și pot suferi modificări în orice moment, 

fără notificare prealabilă. 

 

 Oferta este valabilă doar prin reprezentantul de vânzări 

dedicat și nu este  compatibilă cu ofertele din Orange shop, 

Orange store sau magazinul online Orange – 

www.orange.ro 

 

Toate prețurile sunt exprimate în € ,  include TVA  și reduceri  

speciale. 
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