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TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE APLICABILE UTILIZATORILOR CARE DORESC SĂ 
ÎNCHIRIEZE / ÎNCHIRIAZĂ O PROPRIETATE PRIN PLATFORMA MILLUU 
 
Ultima versiune: Noiembrie 2022   
 
Te invităm să ne cunoaștem mai bine și, dacă suntem compatibili, să colaborăm! 
 
1. INTRODUCERE 

 
Acești Termeni și Condiții Speciali (“TCS”) sunt aplicabili exclusiv Utilizatorilor care vizualizează o Proprietate 
listată de un Utilizator-Locator, cu care doresc să încheie / încheie un contract de închiriere (“Utilizator-
Chiriaș”).  
 
Înțelesul termenilor scriși cu majusculă din TCS este același cu înțelesul acelorași termeni din TCG. Vă 
atragem atenția că, în conformitate cu TCG dvs., în calitate de Utilizator-Chiriaș, garantați că aveți dreptul 
de a încheia un contract de închiriere. De asemenea, în situația în care între Utilizatorul-Chiriaș și 
Utilizatorul-Locator se încheie un Contract de Închiriere pentru o Proprietate din portofoliul Milluu, TCS se 
completează cu Contractul de Închiriere iar, atunci când contextul nu impune o altă interpretare, termeni 
scriși cu majusculă vor avea înțelesul atribuit acestora în Secțiune 1 (Definiții) din Contractul de Închiriere. 
 
Vă rugăm să aveți în vedere că Milluu este exclusiv și strict o soluție de software, care servește drept punct 
de interconectare între Utilizatori-Locatori și Utilizatori-Chiriaș, oferind serviciile unei societăți 
informaționale. În acest sens, Milluu: 

a. nu exercită o influență determinantă asupra aspectelor legate de tipul tranzacției, preț, condiții 
comerciale, acestea fiind atributul exclusiv al Utilizatorilor-Locatori; 

b. nu prestează pentru Utilizatori servicii de intermediere în sectorul imobiliar sau servicii de 
intermediere în sectorul cazării/închirierii turistice.  

 
2. CADRUL CONTRACTUAL CARE SE APLICĂ ÎN RELAȚIA DINTRE DVS. ȘI MILLUU   

 
Pentru a beneficia de serviciul societății informaționale și de serviciile auxiliare oferite de Milluu prin 
intermediul Platformei, este necesară parcurgerea cu succes de către dvs., în calitate de Utilizator-Chiriaș, 
a fazei-precontractuale, descrise mai jos. În urma parcurgerii acestei faze și condiționat de acceptarea 
Milluu, între dvs. și Milluu se încheie un cadru contractual format din: (i) prezenții TCS, (ii) Contractul de 
Închiriere și (iii)  Formularul de retragere (“Cadrul Contractual”).  
 
Suplimentar, Utilizatorilor li se aplică TCG, Politica de confidențialitate și Politica de cookies. În cazul în care 
există orice neconcordanțe între TCS și TCG, TCS va prevala.  
 
Dvs. aveți control deplin cu privire la opțiunile pe care le selectați pentru a configura în Platformă tipologia 
de proprietate pe care doriți să o închiriați, intervalul de preț cu care sunteți confortabil și coordonatele 
contractului pe care vreți să îl încheiați.  
 
Milluu își rezervă dreptul de a accepta doar acei potențiali Utilizatori-Chiriași care corespund criteriilor sale 
de selecție, respectiv va lua în considerare criterii precum categoria socio-profesională, zona geografică de 
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interes, tipologia de proprietate dorită și altele. De asemenea, Milluu își rezervă dreptul de a exclude din 
Platformă orice Utilizator care nu respectă TCG sau prezenții TCS.   
 

2.1. MODIFICAREA CADRULUI CONTRACTUAL - ASPECTE NEPREVĂZUTE.  
Vă rugăm să aveți în vedere că în relația dintre dvs. și Milluu pot surveni situații neprevăzute de TCS. În 
acest sens, ca regulă generală, modificările contractuale se efectuează prin intermediul Platformei. Cu toate 
acestea, orice aspecte neprevăzute pot fi discutate de Părți telefonic sau pe email urmând ca, în situația în 
care au fost discutate telefonic, să fie transcrise pe email de Milluu si astfel confirmate de dvs. În acest caz, 
Contractul se va completa cu toate aspectele astfel discutate / stabilite pe email (“Modificări 
Subsecvente”).  
 
Foarte important! Vă rugăm să aveți în vedere că responsabilitatea configurării opțiunilor / profilului în 
Platformă este doar în sarcina dvs. iar opțiunile propuse de Milluu trebuie tratate drept o simplă 
recomandare.  
 

2.2. FAZA PRE-CONTRACTUALĂ  
Dvs. puteți intra în contact cu o Proprietate din portofoliul Milluu: (i) direct pe Platforma Milluu sau (ii) prin 
intermediul unor platforme terțe pe care Milluu, direct sau indirect, alege să promoveze proprietățile din 
portofoliul său.  
 
Pentru a vă manifesta intenția de a închiria o Proprietate și de a contracta serviciile Milluu, este obligatoriu 
să parcurgeți etapa de înrolare în Platformă, contul dvs. să fie validat urmând ca apoi să oferiți o serie de 
informații suplimentare cu privire la dvs.. Această fază constituie, de asemenea, informarea pre-
contractuală și se poate derula după cum urmează:   
 

2.2.1. DIRECT PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI MILLUU  
Dvs. puteți viziona Proprietăți de interes direct prin intermediul Platformei, descărcându-vă aplicația Milluu. 
Dvs. veți avea posibilitatea de a viziona virtual orice Proprietate existentă în Platformă, vizualizând toate 
Proprietățile disponibile sau alegând filtre de interes, precum suprafață, tipologie de proprietate, arie 
geografică, buget și altele, astfel încât Platforma să vă arate doar acele Proprietăți care corespund criteriilor 
dvs. Odată aleasă o Proprietate, va trebui să introduceți numele dvs. și numărul de telefon, iar Milluu vă va 
trimite un SMS cu un cod de confirmare la numărul de telefon furnizat. Pentru validarea contului, va trebui 
să introduceți în Platformă codul primit prin SMS. Ulterior, veți avea posibilitatea de a selecta în Platformă:  

a. Butonul “Trimite cerere închiriere / Apply to rent” – în situația în care în urma vizionării virtuale 
considerați că Proprietatea vi se potrivește, puteți alege să efectuați o cerere de închiriere, prin 
intermediul căreia veți oferi mai multe detalii despre dvs. și vă veți exprima dorința / oferta de a 
închiria Proprietatea. Astfel, va trebui să vă completați profilul în Platformă și să oferiți o serie de 
informații suplimentare cu privire la profilul dvs. de chiriaș conform Secțiunii 2.2.4. astfel încât 
Utilizatorul-Locator să poată evalua cerea dvs.  

b. Butonul “Vizionează / Visit” – în situația în care doriți să vizionați fizic Proprietatea, va trebui să 
alegeți în Platformă data și ora dorită. Vi se va aloca un Utilizator-Partener care va trebui să 
confirme disponibilitatea pentru data și ora alese. Acesta va efectua vizita împreună cu dvs. și vă  
poate oferi detalii suplimentare cu privire la Proprietate. Atunci când vizita este acceptată de 
Utilizatorul-Partener vizionarea vă va apărea în Platforma ca fiind confirmată. Veți avea 
posibilitatea de a modifica data și ora sau de a anula vizionarea conform secțiunii 2.2.3.  

 
2.2.2. PRIN INTERMEDIUL UNUI UTILIZATOR-PARTENER  
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Dvs. veți putea intra în contact cu Proprietăți și prin intermediul altor platforme pe care Milluu alege să 
prezinte Proprietățile din portofoliu. În acest caz, anunțul vă va semnala faptul că Proprietatea face parte 
din portofoliul Milluu iar dvs. veți avea posibilitatea de a contacta Utilizatorul-Partener alocat Proprietății 
respective. În situația în care, în urma discuției telefonice cu Utilizatorul-Partener, dvs. decideți să 
programați o vizită la Proprietate, Utilizatorul-Partener va documenta în Platformă data și ora vizitei și va 
introduce numărul dvs. de telefon în Platformă, urmând ca: 

a. În situația în care dvs. aveți deja descărcată aplicația Milluu și aveți contul setat – vizita stabilită 
telefonic să se regăsească confirmată în secțiunea “vizite” din Platformă.  

b. În situația în care dvs. nu aveți descărcată aplicația Milluu, setarea vizitei de către Utilizatorul-
Partener să genereze trimiterea unui SMS cu un link de descărcarea a aplicației Milluu pe numărul 
dvs. de telefon. Pentru validare, dvs. va trebui să accesați linkul și să vă descărcați aplicația Milluu 
iar vizita stabilită cu Utilizatorul-Partener se va regăsi confirmată în secțiunea “vizite” din Platformă. 

 
Foarte Important! Atunci când vizualizați o Proprietate pe Platforma Milluu, indiferent de modalitatea în 
care ați intrat în contact cu aceasta, respectiv prin modalitățile menționate la punctele 2.2.1 sau 2.2.2 de 
mai sus, Platforma vă pune la dispoziție, în scris, pe suport durabil, toate informațiile pre-contractuale 
relevante, oferite de Utilizatorul-Locator, cu privire la: 

 Proprietate – număr de camere, număr băi, suprafață, anul construcției, tipul cădirii, tipologia de 
proprietate, gradul de mobilare, existența și/sau tipul de parcare disponibil, existența unor facilități 
precum aer condiționat, televizor, mașină de spălat, internet, tipologia de încălzire și altele. De 
asemenea, vă sunt oferite detaliile furnizate cu privire la imobilul în care se află Proprietatea, 
referitoare la aspecte precum: ascensor, portar, izolație, grădină și altele.   

 Reguli aplicabile – in funcție de inputul Utilizatorului-Locator, permiterea sau nu a fumatului, a 
existenței unui animal de companie și altele.  

 Chirie, Prima Plată – sumele stabilite de Utilizatorul-Locator drept: (i) chirie lunară convenită pentru 
Proprietate și spațiile adiacente, spre exemplu de parcare (dacă este aplicabil), (ii)  avans pentru 
prima lună, ce trebuie achitat de către Chiriaș la Data Semnării; 

 Garanție – suma de bani plătită către Milluu, egală cu valoarea unei luni de Chirie constituită de 
Utilizatorul-Chiriaș pentru a garanta buna execuție a prezenților TCS precum și buna execuție a 
Contractului de Închiriere.  

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile pre-contractuale cu privire la Contractul de Închiriere  sunt puse 
la dispoziție de Milluu în numele și pe seama Utilizatorului-Locator iar cele referitoare la prezenții TCS sunt 
puse la dispoziție pe seama Milluu. Cu privire la Contractul de Închiriere, orice modificare ulterioară se va 
face de către Utilizatorul-Locator, iar Milluu nu răspunde pentru acuratețea sau corectitudinea informațiilor 
prezente în Platformă, Milluu depunând diligențele rezonabile pentru a oferi informații relevante și actuale.     

2.2.3. De asemenea, Platforma vă informează în scris, pe suport durabil, cu privire la sumele pe care 
va trebui să le achitați pentru utilizarea Platformei, respectiv pentru Serviciile Milluu, așa cum 
acestea sunt detaliate în Secțiunea 3.2.EFECTUAREA VIZITEI PROPRIETĂȚII 

În situațiile menționate la punctele 2.2.1, litera b. și 2.2.2, dvs. va trebui să vă prezentați la adresa 
Proprietății la data și ora stabilită, pentru a efectua vizita Proprietății împreună cu Utilizatorul-Partener 
alocat. În urma acestei vizite: 

 atât dvs. cât și Utilizatorul-Partener veți putea oferi feedback cu privire la interacțiunea avută; 
 în situația în care hotărâți că Proprietatea nu este potrivită pentru dvs. veți putea continua să 

vizualizați Proprietăți prin intermediul Platformei și să stabiliți alte vizite; 
 în situația în care hotărâți că Proprietatea este potrivită pentru dvs. veți putea efectua o cerere de 

închiriere, urmând pașii descriși la punctul 2.2.4, de mai jos.  
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Este obligatoriu ca dvs. să anunțați, cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data și ora stabilite 
pentru vizionare, dacă nu vă puteți prezenta. Neprezentarea la data și ora stabilite dă dreptul Milluu de a 
vă bloca opțiunea de a stabili o vizită fizică în conformitate cu punctele 2.2.1. litera b. sau 2.2.2. pentru o 
perioadă de 3 (trei) zile de la momentul neprezentării, dvs. rămânându-vă disponibilă în această perioadă 
doar opțiunea de a viziona Proprietăți virtual. 
 

2.2.4. EFECTUAREA CERERII DE ÎNCHIRIERE 
Pentru a vă exprima interesul de a închiria Proprietatea, va trebui să efectuați o cerere de închiriere în 
Platformă, care va fi comunicată Utilizatorului-Locator. Pentru ca Utilizatorul-Locator să poată evalua 
profilul dvs. de chiriaș, dvs. va trebui să oferiți o serie de informații suplimentare, respectiv va trebui să 
selectați opțiunile care vi se potrivesc în legătură cu aspecte precum existența unui animal de companie, 
dorința de a fuma în interiorul Proprietății, nivelul de educație, ocupație, vechimea la locul de muncă, 
minori în întreținere și media veniturilor pentru o anumită perioadă etc.. De asemenea, în vederea încheierii 
viitorului contract de închiriere, va trebui să introduceți codul dvs. numeric personal și o poza a actului de 
identitate valabil.  
 
Pentru a maximiza șansele ca profilul dvs. de chiriaș să fie acceptat mai rapid de către Utilizatorul-Locator, 
Milluu vă pune la dispoziție serviciile unui terț, partener Milluu, care efectuează profilul de risc al unei 
persoane cu privire la situația de credit a acesteia. În acest sens, dvs. aveți opțiunea de a solicita ca terțul 
să efectueze profilul dvs. de risc și de a vă da acordul ca acesta să vă prelucreze datele cu caracter personal 
în vederea efectuării căutărilor necesare pentru stabilirea riscului dvs. de credit precum și acordul ca, 
anumite date în formă agregată, să fie partajate cu Milluu și cu Utilizatorul-Locator. Pentru această 
operațiune se vor aplica politica de confidențialitate și termenii și condițiile partenerului, care vă vor fi puse 
la dispoziție.  

Suplimentar, la momentul efectuării cererii de închiriere, veți avea posibilitatea de a adăuga unul sau mai 
mulți colocatari. În acest caz, va trebui să introduceți în Platformă numărul de telefon / adresa de email a 
fiecărui  colocatar, iar aceștia vor primi un link pe care vor trebui să îl acceseze și care va deschide o interfață 
a Platformei Milluu. Fiecare colocatar va trebui să introducă anumite date de identificare precum nume, 
prenume, adresă, să accepte termenii și condițiile Milluu iar, în vederea semnării viitorului contract de 
închiriere, va trebui să adauge codul său numeric personal și o poza a actului de identitate valabil. Vă rugăm 
să aveți în vedere că în situația în care adăugați unul sau mai mulți colocatari, opțiunile selectate de dvs. cu 
privire la aspecte precum existența unui animal de companie, dorința de a fuma în interiorul Proprietății și 
alte asemenea se vor aplica și cu privire la colocatari. În situația nerespectării celor declarate, Milluu poate 
aplica oricare / toate dintre următoarele sancțiuni: neluarea în seamă a cererii de închiriere, rezoluțiunea 
Cadrului Contractual și obligarea la plata unor penalități.  
 
De asemenea, în situația în care profilul dvs. de Utilizator-Chiriaș nu oferă garanții suficiente cu privire la 
executarea obligațiilor contractuale ce derivă din Cadrul-Contractual, din partea dvs., se poate solicita 
garantarea personală a obligațiilor dvs. de către o altă persoană (“Fideiusor”). În acest caz, în situația în 
care doriți să continuați procesul de închiriere a Proprietății, dvs. va trebui să introduceți Fideiusorul în 
Contractul de Închiriere, respectiv veți furniza date precum nume, prenume, codul numeric personal și alte 
date de identificare. Astfel, în situația in care dvs. nu vă veți îndeplini obligațiile contractuale, Utilizatorul-
Locator / Milluu vor avea dreptul de a se îndrepta împotriva Fideiusorului pentru oricare și toate sumele de 
bani datorate de dvs. conform Cadrului Contractual. Fideiusorul va semna, împreună cu dvs. Contractul de 
Închiriere iar, pentru garantarea obligațiilor dvs., Milluu poate solicita Fideiusorului să înregistreze și să 
mențină un card bancar valid în Platformă pe toată durata fideiusiunii. În acest caz, Fideiusorul va trebui să 
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înregistreze un astfel de card bancar, iar Utilizatorul-Locator / Milluu va putea debita / încasa sumele 
datorate de dvs. de pe cardul Fideiusorului.  
 
Cererea de închiriere va putea fi acceptată sau refuzată de către Utilizatorul-Locator într-un termen de 
maxim 3 (trei) zile lucrătoare.  În acest sens: 
 

 Dacă profilul dvs. de Utilizator-Chiriaș nu este considerat eligibil în baza criteriilor Utilizatorului-
Locator, cererea dvs. de închiriere se consideră respinsă. Cererea se consideră de asemenea 
respinsă în situația în care în termen de 3 (trei) zile lucrătoare Utilizatorul-Locator nu răspunde 
cererii dvs.. Dvs. veți avea oricând posibilitatea de accesa Platforma Milluu și de a căuta alte 
Proprietăți de interes.  

 
 Dacă profilul dvs. de Utilizator-Chiriaș este considerat eligibil în baza criteriilor Utilizatorului-

Locator, veți fi informat că cererea dvs. de închiriere a fost acceptată.  
 
Ultimul pas al Fazei pre-contractuale constă în revizuirea condițiilor contractuale cu privire la închirierea 
apartamentului și la utilizarea Platformei Milluu, pe care Platforma vi le pune la dispoziție sub formă de 
sumar.  
 

2.3. FAZA CONTRACTUALĂ 
 

2.3.1. DOCUMENTELE CONTRACTUALE ȘI MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI 
Ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor mai sus menționate, pentru a încheia procesul de 
închiriere a Proprietății, dvs. va trebui să parcurgeți în mod obligatoriu, următorii pași: 

 să setați în Platformă data și ora la care veți prelua Proprietatea; 
 să introduceți în Platformă detaliile referitoare la cardul dvs. bancar. În acest sens, vă rugăm să 

aveți în vedere că acest card bancar va fi utilizat pentru plata tuturor sumelor pe care le datorați 
conform Cadrului Contractual, în conformitate cu secțiunea 3, care detaliază serviciile Milluu, 
prețul acestora, modalitatea de plată și de facturare. 

 
Ulterior, Platforma va genera Contractul de Închiriere a Proprietății, pe care dvs. va trebui să îl semnați 
direct în Platformă. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că, acțiunile pe care le întreprindeți în cadrul 
Platformei precum: crearea contului de Utilizator, acceptarea TCS prin bifarea căsuței specifice, semnarea 
documentelor pe ecranul dispozitivului, apăsarea butonului “Închiriază apartament” / “Trimite” și alte 
asemenea, reprezintă manifestarea dvs. de voință efectuată pe un suport durabil și este neechivocă cu 
privire la identitatea și la intenția dvs.. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere faptul că semnătura digitală 
efectuată de dvs. prin intermediul Platformei înseamnă renunțare expresă la semnătura olografă, iar 
contractul astfel semnat valorează original între Părți.  
 
VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ ODATĂ PARCURSE CU SUCCES ETAPELE MAI SUS MENȚIONATE, 
INFORMAȚIILE FURNIZATE DE DVS. ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE ÎN PLATFORMĂ CONSTITUIE 
CONTRACT IREVOCABIL.  
 
Odată parcurse toate etapele mai sus descrise, de la momentul la care dvs. veți apăsa butonul “Trimite”, 
toate sumele care cad în sarcina dvs. conform Contractului de Închiriere și prezenților TCS vor fi debitate 
de pe cardul de dvs. introdus în Platformă. Odată acceptată tranzacția, Milluu vă va comunica acceptarea 
sa și încheierea Contractului de Închiriere, care va putea fi efectuată atât prin intermediul Platformei cât și 
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pe email. În acest sens, Cadrul Contractual se încheie doar la momentul acceptării de către Milluu (“Intrarea 
în Vigoare”), iar acesta este format din: (i) prezenții TCS, (ii) Contractul de Închiriere, și (iii) Formularul de 
retragere.   
 
Vă rugăm să aveți în vedere că în cuprinsul acestor TCS, atunci când contextul nu impune o altă interpretare, 
termeni scriși cu majusculă vor avea înțelesul atribuit acestora în Secțiune 1 (Definiții) din Contractul de 
Închiriere. Pentru ușurință, mai jos menționăm termenii relevanți, respectiv:  
 

Chirie înseamnă chiria lunară convenită pentru Proprietate și 
spațiile adiacente, spre exemplu de parcare (dacă este 
aplicabil), calculată în conformitate cu Contractul de 
Închiriere; 

Data Predării înseamnă data când Utilizatorul-Chiriș și Utilizatorul-Locator 
prin Milluu semnează Procesul Verbal de Predare-Primire, 
prin care Proprietatea este acceptată de către Chiriaș; 

Data Plății  înseamnă data stabilită în Contractul de Închiriere la care 
trebuie efectuate plățile tuturor sumelor datorate conform 
Cadrului Contractual; 

Data Semnării înseamnă data la care Contractul de Închiriere este semnat 
de către Părți; 

Garanție  înseamnă suma de bani egală cu valoarea unei luni de 
Chirie constituită de Utilizatorul-Chiriaș pentru a garanta 
buna execuție a prezenților TCS precum și buna execuție a 
Contractului de Închiriere. Pentru claritate, Garanția este 
comună pentru respectarea obligațiilor Cadrului 
Contractual, în favoarea lui Milluu și a Utilizatorului-Locator 
și i se aplică regimul juridic reglementat în Anexa 2 
(Garanția) la Contractul de Închiriere. 

Prima Plată  Suma stabilită în Contractul de Închiriere, achitată de 
Utilizatorul-Chiriaș la Data Semnării, reprezentând chiria în 
avans pentru prima lună; 

Procesul Verbal de Predare-
Primire 

înseamnă procesul verbal de predare-primire care va 
conține un inventar al bunurilor aflate în Proprietate la Data 
Predării; 

Proprietatea înseamnă imobilul în legătură cu care se încheie Contractul 
de Închiriere;  

 
Odată încheiat Cadrul Contractual, dvs. va trebui să achitați, Conform Contractului de Închiriere, Prima 
Plată, Garanția, Chiria și, de asemenea, Prețul Serviciilor Milluu, calculat conform Secțiunii 3.2.  
 

2.3.2. PERIOADA CONTRACTUALĂ  
Cadrul Contractul încheiat între dvs. și Milluu are o perioadă contractuală egală cu perioada pentru care s-
a încheiat Contractul de Închiriere a Proprietății, dar nu mai puțin de 12 luni, și începe să curgă de la data 
Intrării în Vigoare. Pentru claritate, în situația în care Contractul de Închiriere a Proprietății se încheie pe o 
perioadă de 2 (doi) ani, Perioada Contractuală va fi de 2 (doi) ani. În acest sens, se consideră Contract de 
Închiriere încheiat acel Contract de Închiriere semnat de către Utilizatorul-Chiriaș indiferent de data de 
începere a închirierii. 
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La sfârșitul Perioadei Contractuale, Milluu vă poate oferi posibilitatea să acceptați continuarea Cadrului 
Contractual sau să renunțați la acesta, cu respectarea condițiilor stabilite în Secțiunea 5 referitoare la 
încetarea și suspendarea Cadrului Contractual și penalități. În situația în care, la sfârșitul Perioadei 
Contractuale, dvs. alegeți să reînnoiți Contractul de Închiriere, întregul Cadrul Contractul se va reînnoi. 
Astfel, de la momentul acceptării dvs., se încheie o nouă Perioadă Contractuală, egală cu durata stabilită 
de dvs. în Platformă pentru noul contract de închiriere a Proprietății.  
 

2.3.3. FOARTE IMPORTANT  
 Milluu verifică eligibilitatea profilului dvs. de chiriaș din perspectiva criteriilor stabilite de către 

Utilizatorul-Locator cu privire la tipologia de chiriaș dorită și a criteriilor Milluu. În acest sens, Milluu 
nu este responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor pe care le furnizați și nu este 
responsabil în cazul în care dvs. furnizați informații sau documente incomplete, incorecte, false, a 
căror ilegalitate sau neconformitate nu putea fi descoperită la data furnizării de către o persoană 
diligentă. Atât în Faza pre-contractuală cât și în Faza contractuală, în situația în care Milluu și/sau 
Utilizatorul-Locator descoperă orice fel de neconcordanță între informațiile introduse de dvs. în 
platformă și realitatea, aceștia au dreptul de a înceta Cadrul Contractual în conformitate cu clauzele 
privind încetarea din culpa Chiriașului din Contractul de Închiriere. 

 
 Semnarea Contractului de Închiriere confirmă parcurgerea de către dvs. a etapei pre-contractuale 

și contractuale sumarizate mai sus și intrarea în vigoare a Cadrului Contractual. 
 

 Încheierea Cadrului Contractual determină o obligație de plată în sarcina dvs., atât în legătură cu 
cheltuielile legate de închirierea Proprietății cât și cu privire la  sumele datorate pentru utilizarea 
Serviciilor Milluu, astfel cum sunt detaliate mai jos, în Secțiunea 3 Serviciile Milluu, Prețul 
Serviciilor, Modalitate de plată și Facturare. Suplimentar, dvs. va trebui să plătiți Garanția care va 
fi reținută în situația în care dvs. nu duceți la bun sfârșit Cadrul Contractual.  
 
Vă dați acordul expres ca executarea Serviciilor Milluu să înceapă imediat după Intrarea în Vigoare 
a Contractului și înțelegeți că, după prestarea în integralitatea a fiecărui serviciu, dvs. nu vă mai 
puteți exercita, fără costuri, dreptul de a vă retrage cu privire la serviciul deja prestat. În mod 
specific, în situația în care dvs. încetați Cadrul Contractual înainte de expirarea Perioadei 
Contractuale, Milluu va reține din Garanție plata Serviciilor Milluu și, dacă este cazul, a altor sume 
restante conform  clauza 5.1.2.1. 
 

3. SERVICIILE MILLUU, PREȚUL SERVICIILOR MILLUU, MODALITATE DE PLATĂ ȘI 
FACTURARE 

 
3.1. SERVICIILE MILLUU  

Milluu vă oferă serviciile unei societăți informaționale, respectiv o soluție de software prin intermediul 
căreia vă pune la dispoziție următoarele Servicii Milluu: (i) vizualizarea digitală a Proprietăților, (ii) filtrarea 
Proprietăților în funcție de criterii de interes, (iii) efectuarea digitală a unor cereri de vizionare la datele și 
orele dorite, (iv) efectuarea digitală a unei cereri de închiriere, (v) furnizarea informațiilor relevante în 
format digital, (vi) furnizarea unui contract digital de închiriere, (vii) semnarea digitală a contractului de 
închiriere, (viii) managementul digital al utilităților, a cheltuielilor aferente suprafețelor comune și a tuturor 
celorlalte sume datorate conform Contractului de Închiriere, (ix) încheierea unei polițe de asigurare pentru 
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Proprietate și (x) punerea la dispoziție a software-ului pentru efectuarea comunicării dintre dvs. și 
Utilizatorul-Locator.  
 

3.2. PREȚUL SERVICIILOR MILLUU  
Pentru Serviciile Milluu, aveți obligația de a plăti o remunerație către Milluu (“Preț”). Va trebui să achitați 
Prețul doar de la momentul în care încheiați un Contract de Închiriere prin intermediul Platformei. Această 
remunerație este constituită din: 

a. o sumă de bani care se plătește o singură dată, aferentă configurării profilului chiriașului în 
Platformă (Platform Set-Up Fee): 0% din valoarea Chiriei*; 

b. o sumă de bani lunară, aferentă folosirii platformei pentru managementul Proprietății prin 
Platformă (Platform Usage Monthly Fee): 6% / lună din valoarea Chiriei, dar nu mai puțin de 100 
RON/lună*. 

 
Suplimentar, pentru buna execuție a Cadrului Contractual, la momentul încheierii Contractului de Închiriere 
veți fi obligat să achitați Garanția.  
 

*La Preț se va adăuga TVA. 
 

3.3. MODALITATE DE PLATĂ ȘI FACTURARE 
Pentru a finaliza procesul de închiriere și pentru plata tuturor sumelor datorate în baza Cadrului-
Contractual, Utilizatorul-Chiriaș trebuie să stocheze în Platformă detaliile unui card valid împreună cu 
informațiile sale de plată, alegând una dintre metodele de plată oferite (card de credit, card de debit, 
PayPal). Metoda de plată înregistrată poate fi modificată dar în niciun moment nu este permis 
Utilizatorului-Chiriaș să nu aibă înregistrată în Platformă o metodă de plată valabilă. Astfel, Utilizatorul-
Chiriaș are obligația de a menține detaliile unui card valid în Platforma Milluu și de a actualiza aceste detalii 
astfel încât, în orice moment, Utilizatorul-Locator și/sau Milluu să poată debita și încasa sumele ce trebuie 
achitate conform Cadrului-Contractual. Milluu își rezervă în mod expres dreptul de a nu mai oferi anumite 
metode de plată, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile. 
  
În acest sens, pentru plata sumelor datorate, Utilizatorul-Chiriaș împuternicește în mod expres pe Milluu 
să colecteze sumele reprezentând contravaloarea: (i) Garanției, (ii) Prima Plată, (iii) Chiriei, (iv) cheltuielilor 
pentru utilități și pentru Suprafețele Comune, (vi) Prețul Serviciilor Milluu, (vii) orice alte sume pe care 
Utilizatorul Chiriaș va trebui să le plătească în conformitate cu Cadrul contractual, precum, dar fără a se 
limita la, penalități, taxele percepute de intermediarul de plăți și altele, așa cum acestea sunt definite și/sau 
detaliate în Cadrul Contractual.  
 
Utilizatorul-Chiriaș acceptă orice solicitări de autentificare a datelor de plată sau a plăților, în vederea 
efectuării plăților prin metoda de plată selectată, precum și orice solicitări de pre-autorizări, așa cum 
acestea vor fi solicitate în cursul utilizării Platformei. Milluu își rezervă dreptul de a efectua o tranzacție de 
pre-autorizare în scop de validare folosind metoda de plată atunci când Utilizatorul-Chiriaș înregistrează o 
nouă metodă de plată (de exemplu, card de credit). Înregistrarea unei noi metode de plată va eșua în cazul 
în care pre-autorizarea eșuează. Orice pre-autorizare poate reduce temporar soldul disponibil, pentru 
metoda de plată selectată, cu suma pre-autorizată, pentru un interval de timp de aproximativ 10 zile 
lucratoare și poate apărea ca o reținere temporară pe metoda de plată relevantă. Suma pre-autorizată nu 
va fi debitată de pe metoda de plată în cauză. 
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În mod excepțional, în cazul în care, din motive ce nu se află sub controlul Utilizatorului-Chiriaș, la data 
plății Chiriei și/sau a oricăror altor sume de bani datorate potrivit Cadrului-Contractual, Milluu nu poate 
încasa sumele de pe cardul Utilizatorului-Chiriaș iar acesta nu poate fi înlocuit în aplicație, Utilizatorul-
Chiriaș poate achita sumele datorate prin alte metode de plată, convenite cu Milluu. În acest caz, o dată 
efectuată plata, Utilizatorul-Chiriaș trebuie efectueze modificările necesare în Platforma Milluu pentru a 
notifica Utilizatorul-Locator și/sau Milluu de plata realizată. 
 
Utilizatorul-Chiriaș înțelege că toate plățile ce trebuie efectuate în baza Cadrului-Contractual sunt efectuate 
prin intermediul Platformei Milluu, respectiv:  

3.3.1. Toate sumele de bani datorate Utilizatorului-Locator în baza Contractului de Închiriere vor fi 
plătite către Milluu prin intermediul Platformei Milluu. În acest sens, Utilizatorul-Locator și/sau 
Milluu au dreptul de a debita în mod automat cardul bancar al Utilizatorului-Chiriaș și/sau a 
Fideiusorului cu privire la orice sume datorate de în conformitate cu Cadrul Contractual. 

3.3.2. Plățile vor fi efectuate folosind serviciile unui intermediar de plăți terț. Utilizatorul-Chiriaș 
înțelege că Milluu nu oferă servicii de plată și nu controlează acțiunile  intermediarului de plăți. 
Astfel, Milluu / Utilizatorul-Locator nu vor fi responsabili sau răspunzători pentru nicio plângere, 
prejudicii, plăți, deficiențe, amenzi, judecăți, soluționări, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli 
care decurg din utilizarea serviciilor respective de plată. 

3.3.3. La momentul încheierii Contractului de Închiriere iar ulterior lunar, Milluu va emite factură în 
format electronic prin intermediul Platformei: (i) în numele și pe seama Utilizatorului-Locator 
pentru toate sumele pe care Utilizatorul-Chiriaș trebuie să le plătească în baza Contractului de 
Închiriere, inclusiv pentru Chirie, cu sau fără TVA în funcție de opțiunea / regimul aplicabil 
Utilizatorului-Locator, (ii) pentru Prețul Serviciilor Milluu. Dvs. aveți dreptul să faceți observații 
cu privire la factura emisă de Milluu în termen de 5 zile de la emitere. 

3.3.4. Plata conformă, efectuată de către Utilizatorul-Chiriaș către Milluu, stinge obligația de plată a 
Utilizatorului-Chiriaș iar sumele astfel încasate se consideră încasate direct de către Utilizatorul-
Locator.  

3.3.5. Utilizatorul-Chiriașul trebuie efectueze plata cel târziu la Data Plății. 
3.3.6. Plățile se efectuează prin transfer bancar în contul Milluu, indicat în Contractul de Închiriere. 

Contul Milluu se poate modifica pe durata Contractului de Închiriere, situație în care Milluu va 
notifica Utilizatorul-Chiriaș în scris cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare în avans. 

3.3.7. Toate plățile din prezentul Cadru Contractual vor fi efectuate de către Utilizatorul-Chiriaș fără 
deduceri,  compensații sau reduceri. 

3.3.8. În măsura în care debitarea metodei de plată a Utilizatorului-Chiriaș eșuează, Milluu va putea 
proceda la încercarea automată (la orice moment ulterior) a debitării metodei de plată 
selectate, până la recuperarea întregii sume restante, fără a fi necesar un acord suplimentar din 
partea Utilizatorului-Chiriaș. 

3.3.9. În situația în care pe parcursul derulării Cadrului Contractual Utilizatorul-Chiriaș are sume 
restante de plată, acesta autorizează în mod expres Milluu să plătească din Garanție sumele 
restante (spre exemplu, sume restante conform prezenților TCS precum și/sau alte sume 
restante conform Contractului de Închiriere). În acest caz Utilizatorul-Chiriaș este obligat să 
reconstituie Garanția în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care a fost notificat 
pe email sau prin intermediul Platformei Milluu cu privire la necesitatea reîntregirii Garanției.  

3.3.10. Orice plată efectuată de către Utilizatorul-Chiriaș în afara contului bancar Milluu, dă dreptul 
Milluu la penalități de întârziere în cuantum de 1% din plata scadentă, penalitățile putând fi 
aplicate începând cu ziua a 3-a de întârziere. 
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3.3.11. Orice plată întârziată a Utilizatorului-Chiriaș pentru sumele la care se obligă potrivit Cadrului-
Contractual creează un prejudiciu, iar Milluu va fi îndreptățit la penalități de întârziere în 
cuantum de 1% din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua a 3-a de 
întârziere, până la momentul la care Utilizatorul-Chiriaș va plăti integral toate sumele de bani 
datorate.  

 
4. DREPTUL DE RETRAGERE 

 
În cazul în care îndepliniți condițiile legale pentru a fi calificat drept consumator, beneficiați de dreptul de 
retragere din Contract. Termenul legal de exercitare a dreptul de retragere din Contract este de 14 zile de 
la momentul intrării în vigoare a TCS. Pentru a vă exercita acest drept trebuie să trimiteți un email cu 
subiectul Exercitare drept retragere la adresa support@milluu.ro, care să conțină Formularul de Retragere 
completat, fără a fi nevoit să vă justificați decizia. 
 
Dreptul de retragere este aplicabil doar pentru situația Serviciilor Milluu neprestate. NU beneficiați de 
drept de retragere conform celor de mai sus atunci când Serviciile Milluu au fost prestate în tot sau în parte, 
la momentul la care vă exprimați intenția de retragere. Pentru claritate serviciul societății informaționale 
cu privire la punerea în legătură dintre dvs. și Utilizatorul-Locator se consideră complet dacă anterior 
înregistrării cererii dvs. de retragere, dvs. încheiați un Contract de Închiriere cu privire la una dintre 
Proprietățile din portofoliul Milluu. 
 
ATENȚIE! Nu veți fi considerat consumator și deci nu beneficiați de dreptul de retragere dacă acționați ca 
persoană juridică ori pe seama unei societăți comerciale ori dacă activitățile prestate de dvs. - persoană 
fizică, prin Platformă sunt specifice profesioniștilor.  
 
5. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI. PENALITĂȚI APLICABILE ȘI 

CONSECINȚELE ÎNCETĂRII. 
 

5.1. CAZURI DE ÎNCETARE A CADRULUI CONTRACTUAL ȘI PENALITĂȚI APLICABILE  
 

Cadrul Contractual încetează în următoarele situații: 
5.1.1. La momentul încheierii Perioadei Contractuale. 
5.1.2. În situațiile menționate în Contractul de Închiriere în Secțiunea 7 (Încetarea), respectiv: 
5.1.2.1. în situațiile menționate la punctele 7.1.1., atunci când Utilizatorul-Locator denunță 

contractul, și 7.2. atunci când Contractul de Închiriere încetează din culpa Utilizatorului-
Locator. În acest caz, Cadrul Contractual va înceta fără alte formalități și fără intervenția 
instanței. Dvs., în calitate de Utilizator-Chiriaș, nu vi se va aplica nicio penalitate iar, în 
situația în care, în interiorul Perioadei Contractuale, veți încheia un nou contract de 
închiriere pentru o altă Proprietate din portofoliul Milluu, nu vi se va percepe Platform Set 
Up Fee. În această situație, clientul nu datorează Garanția pentru Serviciile Milluu, altele 
decât sumele restante la data încetării Contractului de Închiriere. 

5.1.2.2. în situațiile menționate la punctele 7.1.2., atunci când Contractul de Închiriere încetează 
din culpa Utilizatorului-Chiriaș, și 7.3. atunci când Utilizatorul-Chiriaș denunță Contractul 
de Închiriere, Cadrul Contractual încetează cu respectarea următoarelor formalități: 
Garanția plătită de dvs. va fi reținută pentru plata Serviciilor Milluu aferente numărului de 
luni rămase până la împlinirea Perioadei Contractuale, pentru orice sume restante în baza 
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Contractului de Închiriere. Dvs. veți rămâne responsabil pentru achitarea oricăror obligații 
scadente care nu vor fi acoperite de valoarea Garanției reținute conform prezentului 
articol.  

5.1.2.3. În situațiile menționate la punctul 7.4., forța majoră, Cadrul contractual va înceta fără alte 
formalități și fără intervenția instanței. Dvs., în calitate de Utilizator-Chiriaș, nu vi se va 
aplica nicio penalitate. În această situație, Utilizatorul-Chiriaș nu datorează Garanția pentru 
Serviciile Milluu, altele decât sumele restante la data încetării Contractului de Închiriere. 

5.1.2.4. Prin denunțare unilaterală de către Milluu, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de 
zile. În situația în care Milluu denunță unilateral Contractul de Închiriere fără justă cauză, 
Milluu va trebui să vă plătească o penalitate egală cu Prețul Serviciilor Milluu pentru 
numărul de luni rămase până la împlinirea Perioadei Contractuale pentru care a fost 
încheiat Cadrul Contractual dintre Dvs, în calitate de Utilizator-Chiriaș, și Milluu. 

5.1.2.5. Milluu își rezervă dreptul de a solicita Utilizatorului-Chiriaș pe cale de acțiune distinctă 
acoperirea oricăror sume restante pentru acoperirea Cadrului Contractual în situația în 
care Garanția nu este acoperitoare.  

 
5.2. CAZURI DE SUSPENDARE A CADRULUI CONTRACTUAL  

Pe perioada în care subzistă situații excepționale, independente de voința părților, cum ar fi situații de forță 
majoră sau caz fortuit, care în mod evident fac nelocuibilă Proprietatea pentru cel puțin 48 de ore 
continuate, Cadrul Contractul se suspendă iar Utilizatorul-Chiriaș nu va plăti Milluu iar Milluu nu va presta 
serviciile sale (“Perioada Suspendării”). Partea care invocă un motiv de suspendare a Cadrului Contractual 
trebuie să notifice cealaltă parte în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care au survenit 
împrejurările și să pună la dispoziție documentele care atestă situația excepțională.  
 
Cauzele de suspendare a contractului pot fi situații precum: 

 Inundarea și / sau incendierea Proprietății sau a unei părți a acesteia;  
 Apariția / existența igrasiei; 
 Lipsa de aerisire / nefuncționarea corespunzătoare a caloriferelor și / sau a aparatelor de aer 

condiționat; 
 Nefuncționarea corespunzătoare a instalației electrice și / sau a instalației de apă; 
 Vicii ascunse precum prize defecte, tâmplărie inadecvată / nefuncțională etc.;  
 Suspendare furnizare agent termic de către Radet și alte situații ce fac imposibilă locuirea și / sau  

folosirea normală a Proprietății;  
 Atitudinea Locatorului și / sau a unei persoane desemnate de către acesta de a vizita Proprietatea 

agasând chiriașul; 
 Comportamentul neadecvat al vecinilor din imobil care face imposibilă locuirea și / sau  folosirea 

normală a Proprietății; 
 Refuzul Locatorului de a se implica pentru soluționare problemelor / situațiilor precum viteza 

internetului, facturi de utilități în afara parametrilor normali etc.;  
 
 


