
TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE COLABORARE ŞI LIVRARE  
 

I. General 
 

Termenii şi condiţiile generale de colaborare şi livrare şi Termenii şi Condiţiile (în 

continuare, Termenii şi Condiţiile) vor guverna în mod angajant vânzarea şi 

cumpărarea bunurilor (produselor) dintre Cumpărător şi Vânzător, atunci când 

Vânzătorul este: 

Atlas Copco Romania srl, Nr. înreg. 17479588, având sediul social în Şos. 
Bucureşti-Ploieşti nr. 135, Corp 2, Sector 1, Bucureşti, România.  
 
(în continuare, Vânzătorul, Cumpărătorul sau părţile contractante sau cealaltă 
parte). 
 
Prevederile diferite de Termenii şi Condiţiile de faţă vor fi valabile şi vor prevala 
asupra clienţilor numai atunci când acestea sunt menţionate în mod explicit în 
contractul de cumpărare sau în alt contract şi când sunt confirmate în scris de 
către Vânzător. 
 
Echipamentul  tehnologic, produsele, piesele de schimb, serviciile de reparaţii şi 
serviciile de închiriere vândute sau prestate de Vânzător Cumpărătorului în 
virtutea unui contract de cumpărare sau a altui contract se vor numi Produse în 
scopul Termenilor şi Condiţiilor de faţă. 
 

I. Încheierea contractului de cumpărare sau a altui contract 
 

Cumpărătorul va depune o cerere angajantă pentru livrarea unui produs în 

principal prin intermediul unei comenzi de achiziţie în scris, în care acesta va 

menţiona codul numeric al ofertei scrise anterioare din partea Vânzătorului. 

 
Relaţia angajantă va rezulta ca urmare a încheierii unui contract de cumpărare 
sau a altui contract, ori a acceptării comenzii de achiziţie a Cumpărătorului, în 
care Cumpărătorul specifică un cod numeric specific al ofertei Vânzătorului, sau 
acceptarea comenzii prelucrate de Vânzător, în baza comenzii de achiziţie a 
Cumpărătorului. 
 
Contractul de cumpărare sau alt contract va surveni şi în situaţia în care 
Vânzătorul, în baza comenzii de achiziţie a Cumpărătorului, a livrat produsul, iar 
Cumpărătorul l-a preluat în baza unor documente. 
 
Comenzile vor fi executate sub rezerva disponibilităţii produselor sau a 
personalului necesar pentru prestarea serviciilor şi a acordului expres al 
reprezentantului legal al Vânzătorului. Acordul verbal referitor la o comandă va 
fi validat printr-o acceptare în scris a comenzii relevante, iar în lipsa acordului 
scris respectiv, comanda nu va fi considerată confirmată. 

 
II. Preţul de cumpărare 

 
Toate preţurile enumerate în lista de preţuri sau în alte materiale ale 

Vânzătorului vor fi strict orientative, iar Vânzătorul nu va avea obligaţia de a 

vinde sau închiria produsele la preţurile respective.  

 
Preţul de cumpărare sau alt preţ va fi definit prin acordul părţilor contractante 

şi nu va putea fi modificat fără acordul scris al ambelor părţi contractante. 
 
În scopurile contractului de cumpărare sau ale altui contract, se vor aplica doar 
preţurile specificate în Confirmarea concretă în scris a comenzii de achiziţie a 
Cumpărătorului, care include de obicei detalii referitoare la o anumită 
tranzacţie, în special data comenzii de achiziţie, numărul comenzii de achiziţie, 
specificaţia tehnică a produsului (descrierea articolului şi numărul de comandă 
al acestuia), preţul şi termenii şi Termenii şi Condiţiile de plată, valoarea şi data 
livrării.  
 
Conform convenţiei dintre părţile contractante, Confirmarea comenzii de 
achiziţie sau a unei comenzi de achiziţie a Cumpărătorului, în care este specificat 
codul numeric al ofertei Vânzătorului, va reprezenta o dovadă suficientă a 
conţinutului contractului concret de cumpărare sau a altui contract, în vreme ce 
toate chestiunile nereglementate în acesta vor fi guvernate de Termenii şi 
Condiţiile de faţă. 
 
Preţul de cumpărare sau alt preţ nu va include costurile de transport al 

produsului către Cumpărător, cu excepţia prevederilor contrarii. 

 
Cumpărătorul va achita preţul convenit în baza unei facturi emise de 
Cumpărător prin virament bancar în contul bancar al Vânzătorului şi în aceeaşi 
monedă cu cea indicată pe factura Vânzătorului. Creditarea contului bancar al 
Vânzătorului cu preţul produsului va fi considerată ca reprezentând plata. 

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a factura şi livrările parţiale de produse, atât 
timp cât acestea au fost convenite între Vânzător şi Cumpărător. 
 
Costurile bancare transfrontaliere, precum şi toate comisioanele aplicate de 
banca acestuia (care efectuează plata), cheltuielile colaterale de transport, 
taxele vamale şi de alt tip, precum şi riscurile aferente vor fi suportate de 
Cumpărător dacă reglementările respective nu prevăd contrariul.  
 
Cu excepţia prevederilor contrarii, preţul de cumpărare sau alt preţ va fi exigibil 

în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii respective de 

către Vânzător, în timp ce Vânzătorul va avea dreptul de a emite factura nu mai 

devreme de data specificată în contract sau de ziua în care acesta predă 
produsul către Cumpărător pentru a dispune de acesta, sau de data predării 

produsului către comisionarul contractual al Vânzătorului, pentru expediere la 

destinaţie. 

 
Cumpărătorul nu va avea dreptul de a reţine nicio plată destinată Vânzătorului, 
sau orice parte din aceasta, din motive rezultate în urma unor cereri 
reconvenţionale formulate ca urmare a unor defecte ale produsului sau a livrării 
defectuoase a produsului. 
 
Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit faptul că Vânzătorul va avea dreptul de 
a include în mod unilateral toate creanţele legitime datorate de Cumpărător, 
inclusiv creanţele financiare contra celor nefinanciare şi creanţele exigibile 
contra celor neexigibile încă. 
 
Vânzătorul va putea solicita o plată în avans corespunzătoare în ceea ce priveşte 

preţul de cumpărare sau alt preţ, iar Cumpărătorul va avea obligaţia de a o 

efectua. 

 
Drepturile de proprietate asupra produsului vor fi transferate asupra 
Cumpărătorului în momentul în care preţul de cumpărare sau alt preţ, 
accesoriile acestuia şi toate creanţele legitime aferente acestuia au fost achitate 
integral. În situaţia în care Cumpărătorul întârzie plata preţului pentru un 
produs livrat cu mai mult de 60 de zile de la data scadentă a plăţii, Cumpărătorul 
este de acord ca Vânzătorul să poată interzice utilizarea sau prelucrarea 
ulterioară a produsului neachitat livrat de Vânzător şi ulterior îşi exprimă 
acordul ca Vânzătorul să ridice şi să transporte toate produsele. În această 
situaţie, Cumpărătorul declară că va achita Vânzătorului toate costurile 
suportate de acesta în mod intenţionat în legătură cu această activitate. 
 
În cazul întârzierii unei plăţi a preţului de achiziţie sau a altui preţ de către 
Cumpărător, Vânzătorul va avea dreptul de a reţine livrările în curs către 
Cumpărător la momentul respectiv, în baza contractului de cumpărare sau a 
altui contract, fără ca aceasta să constituie o încălcare a contractelor încheiate 
sau a dreptului de retragere din acestea.  
 
Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit asupra unei dobânzi contractuale 
pentru plăţile cu întârziere ale preţului produselor livrate, în valoare de 15 % 
p.a., şi asupra unei penalităţi contractuale în valoare de 1,5% din preţul 
neachitat al produselor pentru fiecare săptămână calendaristică (inclusiv una 
incompletă) de întârziere a plăţii preţului exigibil a produselor de către 
Cumpărător. Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit asupra dreptului 
Vânzătorului la o compensare a propriilor costuri asociate recuperării prin titlu 
executoriu a plăţilor cu întârziere ale preţului facturat în baza facturii emise 
pentru produse, precum şi asupra dreptului de compensare a costurilor 
externe aferente recuperării prin titlu executoriu a plăţilor cu întârziere, 
reprezentând 9% din preţul facturat în baza facturii pentru produse, recuperat 
prin titlu executoriu de la debitor (Cumpărător). 

 
Aceasta nu va afecta dreptul Vânzătorului de compensare a unui prejudiciu 
cauzat în acest mod. 

 
Baza pentru plata dobânzii contractuale aplicate pentru plăţile cu întârziere şi 
a penalităţii contractuale va fi reprezentată de facturare. În cazul în care 
Cumpărătorul nu formulează obiecţii cu privire la exactitatea facturării 
dobânzii contractuale pentru plăţile cu întârziere şi a penalităţii contractuale 
înainte de data scadentă a acestora, se va presupune că Vânzătorul şi 
Cumpărătorul au convenit asupra plății şi recuperării prin titlu executoriu a 
dobânzii contractuale pentru plăţile cu întârziere şi a penalităţii contractuale 
de către Vânzător în mod legitim, precum şi asupra corectitudinii valorii 
acestora. 
 
În cazul în care Vânzătorul întârzie livrarea produsului către Cumpărător 
potrivit contractului de cumpărare sau altui contract încheiat, părţile 
contractante au convenit cu privire la o penalitate contractuală, în timp ce 
Cumpărătorul va avea dreptul la o penalitate contractuală de 0,5% din preţul 
de achiziţie al produsului nelivrat pentru fiecare săptămână completă de 



întârziere. Părţile convin prin prezentul faptul că valoarea totală a penalităţilor 
datorate nu poate depăşi 5% din preţul de achiziţie. 
În baza condiţiei convenite referitoare la valabilitatea acestora, Cumpărătorul 
are obligaţia de a solicita sancţiunile respective aferente proprietăţii de la 
Vânzător în termen de 120 de zile calendaristice de la îndeplinirea termenilor 
contractuali ai Vânzătorului conform contractului de cumpărare sau altui 
contract încheiat conform Termenilor şi Condiţiilor de faţă.  
 

III. Condiţiile de livrare 
 

Livrarea produsului va fi guvernată de condiţiile INCOTERMS 2010, clauza DAP 
– LIVRARE LA LOCUL DE DESTINAŢIE (livrarea fiind efectuată la locul 
specificat). 
 
Vânzătorul va avea obligaţia de a livra produsul în conformitate cu termenii 
agreaţi în Confirmarea comenzii de achiziţie. 
 
Perioadele de livrare vor începe în momentul în care toate detaliile 
contractului de cumpărare sau altui contract sunt convenite şi clarificate, în 
care toate plăţile exigibile la încheierea contractului au fost achitate şi în care 
toate autorizaţiile obligatorii pentru executarea contractului au fost eliberate. 
 
Transportul produsului va fi efectuat de Vânzător prin intermediul 
comisionarului contractual al acestuia, cu excepţia prevederilor contrarii 
convenite în scris. 
 
Data livrării produsului va fi data la care Vânzătorul va preda produsul către 
Cumpărător în mijlocul de transport al comisionarului contractual al 
Vânzătorului, pregătit pentru descărcare la destinaţia convenită sau conform 
termenilor conveniţi în Confirmarea comenzii de achiziţie. 
 
Obligaţia Vânzătorului de a livra produsul va fi considerată îndeplinită în mod 
corect şi la timp chiar şi în cazul în care Vânzătorul a autorizat comisionarul 
contractual să preia produsul, însă produsul nu a fost preluat de către 
comisionar fără nicio culpă din partea Vânzătorului. 
 
Perioadele de livrare vor fi prelungite pe durata întârzierii cauzate de 

Cumpărător, atunci când Vânzătorul nu poate livra produsul în mod corect şi la 

timp, din cauza întârzierii cauzate de Cumpărător. 

 

Vânzătorul nu va avea obligaţia de a livra produsul comandat în cazul în care 

Cumpărătorul a întârziat orice plată contractuală convenită cu privire la un 

produs livrat. 

 
Momentul transferării riscului de distrugere accidentală, riscului de 
deteriorare a produsului va fi întotdeauna momentul în care Vânzătorul predă 
produsul către Cumpărător în mijlocul de transport la locul convenit de 
predare a produsului. 
 
Cumpărătorul va avea obligaţia de a prelua produsul la locul convenit în 

termen de 3 zile de la data livrării şi sub rezerva unei inspecţii imediate din 

partea unui expert. 

 

În cazul în care Cumpărătorul nu preia produsul care nu prezintă defecte 

vizibile în termen de 3 zile calendaristice de la data livrării produsului către 

Cumpărător, Vânzătorul va avea dreptul, în afară de preţul de cumpărare sau 

de alt preţ al produsului, de a aplica şi penalitatea contractuală pentru 

încălcarea acestei obligaţii a Cumpărătorului, care acoperă costurile suportate 

propriu-zis cu manipularea şi depozitarea ulterioară a produsului în depozitul 

Vânzătorului sau al unui terţ. 

 

În acest caz, Vânzătorul nu va răspunde pentru defectele care nu pot fi evitate 

din cauza acestui mod de depozitare a produsului, cum ar fi coroziunea 

atmosferică, deformarea mecanică a produsului etc. 

 

În acelaşi timp, Vânzătorul îşi va rezerva dreptul de a reţine produsul 

comandat până când Cumpărătorul va achita costurile suportate de Vânzător 

din cauza acestei situaţii. 

 

Dacă produsul este livrat către Cumpărător în mai multe livrări parţiale la sau 

înainte de data stabilită în Confirmarea comenzii de achiziţie, Cumpărătorul va 

fi obligat să preia produsul sau o parte din acesta de la Vânzător sau să îl preia 

de la comisionar la destinaţia convenită. 

 
Desenele, documentaţia şi informaţiile cu caracter tehnic, predate de una 
dintre părţi către cealaltă parte, vor rămâne proprietatea părţii care le-a 

predat, iar acestea nu pot fi utilizate în niciun alt scop fără acordul părţii care 
le predă, decât pentru scopul în care acestea au fost furnizate, incluzând 
interdicţia de a le copia, reproduce, transfera sau divulga şi preda către un 
terţ, cu o penalitate de 50% din preţul produsului. 
 
Prevederea sus-menţionată nu va afecta dreptul Vânzătorului de compensare a 
prejudiciului suferit în acest mod. 

 
Livrarea va include documente conform regulilor INCOTERMS 2010, clauza DAP – 
LIVRARE LA LOCUL DE DESTINAŢIE, sau documentele convenite în Confirmarea 
comenzii de achiziţie, în contractul de cumpărare sau în alt contract, inclusiv 
desenele şi alte informaţii necesare pentru instalarea şi pentru asigurarea 
funcţionării produsului. Vânzătorul nu va avea obligaţia de a pune la dispoziţia 
Cumpărătorului originalele sau copiile desenelor de producţie ale produsului sau 
ale pieselor de schimb ale acestuia. 
 
Livrarea şi preluarea produsului vor fi confirmate de către Cumpărător în avizul 

de însoţire a mărfii comisionarului Vânzătorului, inclusiv numărul de identificare 

al transportului. 

 
Ţinând cont de specificitatea produselor (şi de faptul că acestea sunt fabricate 

pe bază de comandă), părţile convin prin prezentul faptul că livrarea cu 

întârziere nu va reprezenta un motiv suficient de anulare a unei comenzi. 

 
Livrarea produsului cu defecte nu va fi considerată o încălcare substanţială a 

contractului de cumpărare sau a altui contract încheiat conform Termenilor şi 

Condiţiilor de faţă. 

 

IV. Retragerea şi încetarea contractului de cumpărare sau a altui 
contract 
 

Cumpărătorul va avea dreptul de a anula livrarea produsului în baza unui 
contract de cumpărare sau a altui contract încheiat, numai cu acordul scris al 
Vânzătorului. În acest caz, Cumpărătorul va fi obligat să plătească Vânzătorului 
o compensare a tuturor costurilor asociate cu anularea tranzacţiei. 

 
Vânzătorul va avea dreptul de a se retrage din contract în cazul unei încălcări 
grave a obligaţiilor contractuale ale Cumpărătorului, după cum urmează: 
 

- efectuează plata preţului produsului mai târziu de 15 zile 
calendaristice de la data scadentă a preţului de cumpărare, 
inclusiv pentru livrări parţiale ale produsului, 

- preia produsul mai târziu de 5 zile de la livrarea produsului, 
- Cumpărătorul informează cu privire la oricare din faptele 

menţionate, în scris şi fără întârziere inutilă: dizolvarea şi 
lichidarea societăţii Cumpărătorului, numirea unui administrator 
judiciar asupra proprietăţii Cumpărătorului, restructurarea 
societăţii Cumpărătorului, dizolvarea societăţii Cumpărătorului, 
dar nu şi lichidarea acesteia, modificarea formei juridice a 
societăţii Cumpărătorului, modificarea sediului social al societăţii 
Cumpărătorului sau schimbarea adresei de corespondenţă a 
acestuia. 

Cumpărătorul va avea dreptul de a se retrage din contract în cazul în care 
Vânzătorul: 

- întârzie livrarea bunurilor conform Confirmării comenzii de 
achiziţie cu peste 30 de zile, 

- livrează un produs despre care se demonstrează că este defect 

sau o parte din acesta reprezentând peste 25% din livrarea 
respectivă. 

 
Retragerea din contract va intra în vigoare în ziua exprimării documentate a 

intenţiei de retragere din contract către cealaltă parte. 

 
Fără prejudicierea prevederilor acestui Articol, niciuna dintre părţi nu va avea 
dreptul de a se retrage sau de a rezilia în mod unilateral contractul sau 
Confirmarea comenzii de achiziţie, iar părţile se angajează în acest sens să nu 
facă uz de nicio prevedere legală care le-ar putea împuternici în acest sens. 
 

V. Defectele bunurilor, plângerile şi drepturile bazate pe defectele bunurilor 
 

Vânzătorul acordă prin prezentul o garanţie a calităţii, şi anume produsul livrat 
va fi potrivit pentru scopul obişnuit pe durata de timp dată şi va prezenta 
caracteristicile convenite. Perioada de garanţie va fi de 12 luni de la data livrării 
produsului către Cumpărător. În scopul contractului de cumpărare, Vânzătorul 
şi Cumpărătorul pot conveni asupra unei alte perioade de garanţie. 
 
Responsabilitatea Vânzătorului pentru defectele care se află sub rezerva 



garanţiei calităţii nu se va aplica în cazul în care defectele au fost cauzate ca 
urmare a: 

- Întreţinerii necalificate, instalării incorecte sau modificării ori 
reparării sau oricărei utilizări sau manipulări a produsului, contrar 
standardelor tehnice aplicabile, cunoştinţelor profesionale şi 
experienţei în domeniu, 

- Unor evenimente externe, de ex. daune cauzate de temperatură, 
deteriorări chimice sau mecanice, dacă acestea au survenit 
ulterior transferării riscului de deteriorare a produsului către 
Cumpărător, 

- Depozitării, manipulării, transportului, utilizării, instalării sau 
inspecţiei neadecvate a calităţii produsului, instalării produsului 
livrat împreună cu un produs neautorizat sau reparării produsului 
fără acordul prealabil în scris al Vânzătorului, 

- Ca urmare a uzurii normale a pieselor produsului sau a produsului 

ca întreg. 

 
Cumpărătorul va avea obligaţia de a realiza inspecţia produsului în vederea 
detectării oricăror defecte aparente imediat ce acest lucru este posibil după 
transferarea riscului de deteriorare. În cazul în care transportul produsului este 
efectuat de către Vânzător, Cumpărătorul va avea obligaţia de a inspecta 
produsul imediat după ce este posibilă descărcarea produsului din mijlocul de 
transport. Cumpărătorul va avea obligaţia de a indica defectele aparente ale 
produsului livrat în momentul preluării, în avizul respectiv de însoţire a mărfii.  
 
După 15 zile de la data livrării produsului nu va mai fi posibilă atragerea 
răspunderii pentru defectele aparente. Celelalte defecte ale produsului vor fi 
raportate în scris către Vânzător imediat după detectarea acestora, dar anterior 
încheierii perioadei de garanţie. 
 
După expirarea perioadei de garanţie din momentul în care Cumpărătorul a 

avut posibilitatea de a inspecta produsul, nu va mai fi posibilă atragerea 
răspunderii pentru defecte. 

 
Reclamațiile transmise până în ultima zi a perioadei de garanţie vor fi 
considerate formulate în timp util, în vreme ce data de expediere a scrisorii 
recomandate către titularul licenţei poştale va fi decisivă pentru respectarea 
termenului limită. 
 
Reclamațiile formulate de Cumpărător cu privire la defectele produsului livrat 

vor fi realizate în scris şi însoţite de următoarele documente: 

 O copie a avizului de însoţire a mărfii sau a scrisorii de transport rutier 
CMR 

 Copii ale contractului de vânzare sau ale altui contract relevant şi ale 
facturii 

 Identificarea produsului, specificaţiile tehnice ale acestuia 

 Procesul-Verbal în care sunt descrise defectele specifice identificate şi 

sfera acestora, cu validare printr-un certificat oficial de inspecţie 

 Cererea Cumpărătorului privind modul de soluţionare a reclamațiilor 
 

În cazul notificării defectelor produsului (reclamație) realizate prin telefon sau 
e-mail ori facsimil, este obligatoriu pentru Cumpărător să transmită o 
notificare scrisă privind defectele produsului (reclamație) în termen de 3 zile 
calendaristice, sub forma unei scrisori recomandate transmise prin serviciul de 
poştă din România, Poşta Română. 
 
Vânzătorul va avea obligaţia de a notifica Cumpărătorul în scris în termen de 
15 zile lucrătoare de la primirea reclamației, dacă acesta acceptă sau nu 
reclamația şi despre modul în care acesta o va corecta. 
 
Produsul care face obiectul reclamației, sau o parte a acestuia, va fi depozitat 
de Cumpărător separat până la soluţionarea reclamației, iar orice manipulare 
sau utilizare a produsului, care poate face verificarea defectelor reclamate ale 
produsului livrat mai dificilă sau imposibilă, este interzisă. Cumpărătorul va fi 
obligat să permită Vânzătorului să verifice defectele reclamate ale produsului 
şi să îi predea produsul care face obiectul reclamației sau o parte a acestuia, la 
cererea Vânzătorului. Nerespectarea acestei obligaţii de către Cumpărător va 
conduce la încetarea tuturor reclamaţiilor Cumpărătorului pentru atragerea 
răspunderii Vânzătorului cu privire la defecte. 
 
Cumpărătorul nu va avea dreptul de a utiliza sau vinde produsul care face 
obiectul reclamaţiei fără acordul scris al Vânzătorului până la finalizarea 
completă a reclamației. 
 
În situaţia în care Cumpărătorul încalcă principiile sus-menționate privind 
reclamațiile sau dacă reclamația nu este legitimă, Vânzătorul îşi rezervă 
dreptul de a refuza reclamația referitoare la defecte ale produsului. În acest 

caz, Cumpărătorul va avea obligaţia de a plăti Vânzătorului toate costurile 
suportate în activităţile acestuia cu privire la gestionarea reclamației. 
 
Dacă reclamația este legitimă, Cumpărătorul poate solicita livrarea unui 
produs înlocuitor sau a unei părţi a acestuia, pentru înlocuirea celui defect, sau 
repararea defectelor produsului, precum şi o reducere adecvată de maximum 
15% din preţul de cumpărare sau din alt preţ. Cumpărătorul nu va avea 
dreptul de a formula nicio altă reclamaţie cu privire la defectele produsului. 

 
În cazul înlocuirii părţilor defecte ale produsului sau întregului produs, piesele 
defecte înlocuite sau produsul înlocuit vor deveni proprietatea Vânzătorului. 
 
Repararea defectelor produsului se va realiza la unitatea Cumpărătorului, în 
locul specificat în contractul de cumpărare sau în alt contract, sau 
Cumpărătorul va trimite piesa defectă a produsului sau întregul produs pentru 
reparaţii. Dacă produsul se află într-un alt loc decât cel specificat în contractul 
încheiat, toate cheltuielile de transport şi alte costuri aferente reparării 
produsului sau unei părţi a acestuia vor fi plătite de Cumpărător Vânzătorului. 
 
Vânzătorul va avea obligaţia de a dezasambla părţile produsului şi de a le 
asambla din nou dacă această operaţiune necesită cunoştinţe sau aptitudini 
specifice experţilor. Dacă asemenea cunoştinţe sau aptitudini nu sunt 
necesare, Vânzătorul îşi va îndeplini obligaţiile conform procedurii de 
soluţionare a reclamațiilor şi va livra Cumpărătorului partea din produs sau 
întregul produs reparat sau înlocuit. 
 
Părţile au convenit faptul că, în cazul survenirii unei răspunderi pentru daune 
în sarcina uneia dintre părţi, partea respectivă va răspunde faţă de cealaltă 
parte pentru dauna propriu-zisă şi nu pentru profitul nerealizat. 
 
În afară de motivele legale, Vânzătorul nu va fi responsabil pentru încălcarea 
obligaţiilor acestuia, dacă acest lucru a survenit ca urmare a unei întârzieri sau 
a altei încălcări a obligaţiilor contractanţilor acestuia. 
 
Vânzătorul nu va răspunde pentru pierderile directe sau indirecte suportate 
de Cumpărător sau pentru nerealizarea profitului Cumpărătorului, ca urmare a 
utilizării obiectului achiziţiei (produsul) într-un alt scop sau mediu, care 
impune calităţi diferite ale produsului, faţă de cele specificate în comanda de 
achiziţie a Cumpărătorului. 
 

VI. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor 
 

Părţile au convenit faptul că toate litigiile dintre acestea, survenite din relaţiile 
comerciale în legătură cu Termenii şi Condiţiile de faţă, inclusiv litigiile 
referitoare la valabilitatea, interpretarea sau anularea acestora, vor fi 
soluţionate de instanţele de arbitraj din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie 
a României, din Bucureşti, conform reglementărilor interne fundamentale ale 
acesteia. Părţile se vor supune deciziei acestei Instanţe. Decizia pronunţată de 
aceasta va fi obligatorie pentru părţi. 
 
Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit faptul că toate litigiile care nu au 
legătură cu proprietatea vor fi soluţionate de Judecătoria – din Bucureşti 
conform reglementărilor juridice din România. 
 
Termenii şi Condiţiile de faţă sunt guvernate de legislaţia din România. În cazul 
în care Cumpărătorul este supus dreptului din străinătate, Vânzătorul şi 
Cumpărătorul vor exclude aplicarea Convenţiei ONU privind Contractele de 
Vânzare Internaţională de Mărfuri, în baza acordului reciproc al acestora. 
 

VII. Efectele procedurii insolvenţei, ordinului de executare, lichidării şi 

capacităţii reduse de îndeplinire a obligaţiilor 

 
În cazul demarării procedurii insolvenţei împotriva Cumpărătorului ca debitor 
conform Legii privind Insolvenţa în vigoare în ţara de rezidenţă sau la locul de 
desfăşurare a activităţii comerciale a Cumpărătorului, sau dacă împotriva 
acestuia se dispune executarea în sensul legilor în vigoare în ţara de rezidenţă 
sau la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a Cumpărătorului, sau în 
cazul în care Cumpărătorul se află în lichidare conform legii relevante în 
vigoare în ţara de rezidenţă sau la locul de desfăşurare a activităţii comerciale 
a Cumpărătorului, sau în situaţia în care capacitatea Cumpărătorului de a-şi 
îndeplini obligaţiile prevăzute în contractul de cumpărare sau în alte contracte 
încheiate este redusă semnificativ, iar Vânzătorul nu îşi exercită dreptul de a 
se retrage din contractul încheiat, Vânzătorul va avea dreptul de a aplica în 
sarcina Cumpărătorului o penalitate contractuală unică în valoare de 10% din 
preţul produsului comandat sau livrat şi neachitat sau achitat parţial, conform 
contractului de cumpărare sau altui contract încheiat. 
 



VIII. Prevederi finale 
 

Părţile convin faptul că, în cazul unor dubii, prevederile relevante ale Regulilor 
Internaţionale de Interpretare a termenilor comerciali (ICC) - INCOTERMS 2010 
condiţiile de livrare DAP se vor aplica în ceea ce priveşte interpretarea juridică 
a Termenilor şi Condiţiilor şi a acordurilor încheiate de Părţi, precum şi a 
măsurilor luate în baza acestora. 
 
Forţa majoră va însemna circumstanţele extraordinare care împiedică 
îndeplinirea obligaţiilor Vânzătorului, conform contractului de cumpărare sau 
altui contract, care au survenit independent de voinţa Vânzătorului şi care nu 
au putut fi împiedicate de Vânzător sau chiar de Cumpărător.  
 
Dacă există circumstanţe cu caracter de forţă majoră, care împiedică 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Vânzător sau subcontractanţii 
acestuia, Vânzătorul va avea dreptul inalienabil de a prelungi perioada de 
livrare pentru livrarea produsului sau de a se retrage din contractul de 
cumpărare sau din alt contract, în ambele cazuri fără obligaţia de a despăgubi 
cealaltă parte. 
 
Cumpărătorul nu se va putea elibera de îndeplinirea obligaţiei financiare a 
acestuia, chiar şi în caz de forţă majoră. 
 
Cumpărătorul nu îşi poate cesiona sau transfera drepturile sau obligaţiile 
prevăzute în contractul de cumpărare către un terţ fără acordul prealabil în 
scris al Vânzătorului. 
 
Aceasta are loc fără prejudicierea opţiunii Cumpărătorului şi Vânzătorului de a 
utiliza terţi ca şi comisionari contractaţi pentru transportul produsului. 
 
În cazul în care Cumpărătorul refuză sau obstrucţionează livrarea unui 
document de la Vânzător, instrumentul relevant va fi considerat livrat în ziua 
refuzului sau obstrucţionării respective a livrării. 
 
Cumpărătorul îşi exprimă acordul faţă de Vânzător cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal sau datelor comerciale furnizate de Cumpărător 
conform Legii nr. 122/2013 Zb., privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
şi de modificare a anumitor legi în vigoare în România. Acordul respectiv va fi 
dat de Cumpărător până la contestarea acestuia în scris. Datele furnizate vor fi 
utilizate de Vânzător în scopul prestării de servicii şi în scopuri de marketing. 
 
Termenii şi Condiţiile de faţă vor intra în vigoare la data emiterii acestora. 
 
1 ianuarie 2019 
Tivadar Szondi, Director General  


