
Anexa 2 la Contractul de Comision (Termeni & Conditii pentru Referenti) valabil din 15.03.2013 

 

 

Referentul este un Client Permanent inscris in sistemul SCnet si care indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

� are minim 3 PPA plasat in sistemul binar propriu;  

� a urmat Cursul de baza pentru Referenti; 

� a absolvit testul pentru Referenti. 

 

1. Referentul este de acord sa recomande sistemul SCnet catre terte entitati juridice din diverse domenii de 

activitate (comert, servicii etc.) si este autorizat sa intermedieze relatia dintre SCnet si Partenerii Comerciali 

pe care ii recomanda. 

2. Referentul nu este autorizat si ii este strict interzis sa reprezinte SCnet, sa faca orice fel de promisiune, sa 

confirme/infirme sau sa faca alte afirmatii catre terte parti in numele SCnet. 

3. Referentul este obligat sa acorde asistenta Partenerilor Comerciali pe care ii introduce in sistem pentru 

completarea tuturor documentelor cu informatii corecte, sa instruiasca viitorii Parteneri Comerciali in 

folosirea sistemului SCnet, sa le ofere training pentru folosirea weboffice-ului si a aplicatiei de inregistrare, 

precum si sa explice viitorilor Parteneri Comerciali clauzele contractuale. 

4. Referentul trebuie sa faca fotografii reprezentative cu magazinele viitorilor Parteneri Comerciali si sa le 

trimita, impreuna cu contractul, la SCnet pentru evaluare. 

5. Referentul va transmite la SCnet sigla Partenerului Comercial pe care l-a introdus, daca exista, pentru a fi 

utilizata de catre SCnet in scopuri publicitare. 

6. Referentul are obligatia de a intermedia relatia dintre SCnet si Partenerii Comerciali pe care i-a inscris, in 

cazul aparitiei de oferte noi, modificarii de informatii sau orice alta situatie care poate aparea. 

7. Referentul are obligatia de a media relatia dintre SCnet si Partenerii Comerciali pe care i-a inscris, in caz de 

neplata, reclamatii primite din partea clientilor, nerespectarea clauzelor contractuale de catre Partenerii 

Comerciali sau orice alta situatie de conflict care poate aparea. 

8. Referentul va actualiza periodic informatiile Partenerilor Comerciali inscrisi. Aceasta se va realiza fie la 

solicitarea administratiei SCnet, fie cand Referentul ia cunostinta de modificarile intervenite la Partenerii 

Comerciali. 

9. Referentul isi asuma obligatia, pe cheltuiala proprie, sa transmita contractele incheiate cu Partenerii 

Comerciali la birou administrativ SCnet, scanate in ziua semnarii lor si in original in termen de maxim 5 

(cinci) zile de la semnarea acestora.  

10. Referentul va primi un comision de 5% din taxa de administrare pe care SCnet o aplica la discountul oferit 

de Partenerul Comercial pe care l-a introdus, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract (Anexa nr. 1, punct 

3a, tabel 2 & 3). 

11. Referentul are dreptul la comisioane active acordate pentru vanzarea la Partenerii Comerciali inscrisi de 

oferte publicitare sau echipamente oferite de SCnet. Aceste comisioane vor fi comunicate de la caz la caz. 

12. Referentul are dreptul la comisioane pasive acordate pentru achizitionarea de catre Partenerii Comerciali 

pe care i-a inscris a ofertelor publicitare oferite de SCnet. Aceste comisioane vor fi comunicate de la caz la 

caz. 

13. Comisioanele mentionate mai sus se vor plati de catre SCnet, in contul de comision al Referentului, in 

momentul in care plata facuta de Partenerul Comercial a fost receptionata in contul bancar al SCnet.  

14. SCnet ofera Referentilor sai training si o gama de materiale promotionale, gratuite si contra cost, pentru 

realizarea sarcinilor de promovare. 

15. Statutul de Referent trebuie reinnoit anual, prin participarea la un Curs de Perfectionare. Referentul a carui 

licenta nu a fost reinnoita va deveni inactiv, insa nu va pierde dreptul la comisioanele realizate din 

contractele precedente, incheiate pana la momentul revocarii licentei. In schimb, Referentul a carui licenta 

a fost revocata nu va avea dreptul sa incheie contracte noi si nu va realiza comisioane conform punctelor 



11 si 12 de mai sus. Statutul de Referent poate fi reactivat in urma participarii la un nou Curs de 

Perfectionare. 

16. In cazul unui comportament neadecvat al Referentului, precum lipsa de interes, dezinformare, atitudine 

nepotrivita etc., care devine incompatibil cu functia de Referent, SCnet isi rezerva dreptul de a suspenda 

statutul de Referent al acestuia, cu efect imediat. In acest caz, contractele incheiate de acesta cu Partenerii 

Comerciali vor fi transferate altui Referent din zona respectiva, daca este posibil, sau administratiei SCnet. 

17. Referentul are dreptul sa predea/preia Parteneri Comerciali (de) la alt Referent numai dupa un termen de 

minim 1 (un) an de zile dupa inscrierea Parteneului Comercial in sistemul SCnet si numai cu acordul scris al 

administratiei SCnet. 

18. Referentul este obligat sa primeasca newsletter-ele si comunicatii destinate Referentilor si Partenerilor 

Comerciali, acestea facand parte integranta din statutul de Referent. Orice refuz in acest sens va conduce 

automat la inactivarea statutului de Referent. 


