
 

 

Termeni şi condiţii generale de achiziţie 
 

 

1. Aplicabilitate 
 

1.1. Dacă nu se specifică altfel în scris, termenii şi condiţiile generale de achiziţie din 
prezentul („Condiţii generale”) se aplică tuturor achiziţiilor de produse şi servicii efectuate 
de NV Bekaert SA şi/sau de companiile pe care le controlează („Cumpărător”). Acestea 
vor înlocui, fără excepţie, orice alte condiţii ale Furnizorului privind oferta, recepţia, 
achiziţia şi/sau bonurile de livrare, foile de expediţie, chiar dacă acestea prevăd 
contrariul. Acceptarea comenzii de către Furnizor implică automat acceptarea Condiţiilor 
generale, inclusiv pentru comenzile ulterioare, precum şi renunţarea la termenii şi 
condiţiile Furnizorului. 

 

1.2. Articolele 1-14 se aplică atât achiziţiei de produse, cât şi de servicii. Articolele 15-18 se 
aplică doar produselor; Articolele 19-21 se aplică doar serviciilor. În cazul achiziţiei 
combinate de produse şi servicii, Articolele 15-21 se aplică în mod cumulativ. 

 

1.3. Cumpărătorul va avea obligaţii doar în cazul în care comanda de achiziţie este emisă în 
scris. Contractul de vânzare-cumpărare („Contractul”) va intra în vigoare la data la care 
comanda este acceptată în scris prin poştă, fax sau e-mail de către Furnizor, dacă nu s-a 
încheiat deja un alt contract separat. Orice neconfirmare a comenzii de către Furnizor în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare va fi considerată drept o acceptare a comenzii. La 
acceptarea comenzii, Furnizorul nu va efectua niciun comentariu ce poate aduce 
modificări, în caz contrar Cumpărătorul va avea dreptul de a anula comanda, fără niciun 
drept de compensaţie pentru Furnizor. Contractul este compus din comandă, condiţiile 
specifice acceptate în scris de către Cumpărător şi aceste Condiţii generale, excluzând 
orice comentariu ce poate aduce modificări din formularul de acceptare, dacă acest lucru 
nu este stabilit în mod explicit în scris de către Cumpărător. 

 

 

2. Preţ şi plată 
 

2.1. Preţurile menţionate în comandă sunt preţuri fixe. Facturile vor fi trimise în dublu 
exemplar la adresa de facturare şi conform instrucţiunilor specifice de facturare 
menţionate în comandă sau ulterior. Toate facturile vor conţine numerele de comandă şi 
bonul de livrare. 

 

2.2. Plata nu implică în niciun caz acceptarea sau consimţământul din partea Cumpărătorului 
că produsele şi/sau serviciile respectă termenii şi condiţiile Contractului şi nu va 
implica în niciun fel renunţarea la vreun drept ce decurge din Contract sau din 
Condiţiile generale. În niciun caz Furnizorul nu va avea dreptul de a suspenda sau de 
a întrerupe livrările sau prestarea serviciilor în cazul plăţii întârziate sau incomplete în 
baza vreunui acord din partea Cumpărătorului. 

 

2.3. Cumpărătorul poate oricând, fără nicio notificare prealabilă transmisă Furnizorului, să 
compenseze orice sume datorate de către Furnizor Cumpărătorului în baza oricărei 
comenzi sau oricărui acord sau în baza executării acestora, indiferent dacă Furnizorul 
reclamă aceste  sume sau nu, cu orice  sume datorate de Cumpărător Furnizorului, 
indiferent de locul efectuării plăţii sau de monedele respectivelor sume. 

 

 

3. Lucrări efectuate la sediul Cumpărătorului 
 

Atunci când se află la sediul Cumpărătorului, Furnizorul va respecta reglementările de siguranţă 
şi orice alte regulamente aplicabile în organizaţia Cumpărătorului. În cazul unor lucrări 
executate în baza unui contract, Furnizorul va respecta şi Termenii şi condiţiile generale ale 
Cumpărătorului cu privire la lucrările în baza unui contract, precum şi legislaţia relevantă şi orice 
instrucţiuni şi linii directoare menţionate de Cumpărător în timp util, în special în ceea ce 
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priveşte livrarea şi depozitarea materialelor şi uneltelor şi accesul la terenuri şi clădiri. Furnizorul 
se va asigura că toţi subcontractanţii săi (în măsura în care subcontractarea este aprobată) 
respectă acest Articol. Lucrările vor fi executate în timpul programului aplicabil de lucru, dacă nu 
se solicită altfel din partea Cumpărătorului. Perioadele de deplasare şi de aşteptare nu vor fi 
luate în considerare la plată decât dacă se consimte astfel în mod explicit în scris. 

 

 

4. Drepturi de proprietate intelectuală 
 

4.1. Cu permisiunea explicită scrisă din partea Cumpărătorului, Furnizorul poate utiliza orice 
mărci comerciale, sigle şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute de 
Cumpărător. Furnizorul va utiliza aceste drepturi de proprietate intelectuală doar 
respectând instrucţiunile Cumpărătorului. Furnizorul nu va denatura sau leza drepturile de 
proprietate intelectuală. Furnizorul va informa imediat Cumpărătorul cu privire la orice 
încălcare sau posibilă încălcare a vreunui drept de proprietate intelectuală. 

 

4.2. Drepturile de proprietate intelectuală, indiferent dacă sunt sau nu patentabile, create de 
Furnizor sau oricare dintre angajaţii acestuia pe durata executării Contractului sau la 
cererea Cumpărătorului vor fi transferate Cumpărătorului în mod irevocabil, imediat şi 
automat în momentul creării, iar Furnizorul va renunţa la toate drepturile morale aferente. 
Furnizorul se va asigura că orice drepturi de proprietate intelectuală create de angajaţii 
săi pe durata executării Contractului vor fi transferate Cumpărătorului. Cumpărătorul are 
dreptul, la propria-i discreţie, să solicite protecţia drepturilor de proprietate intelectuală 
create de Furnizor pe durata executării Contractului. Toate schemele, manualele, 
software-urile şi alte elemente ce trebuie utilizate vor fi furnizate Cumpărătorului în limba 
Cumpărătorului şi vor deveni proprietatea acestuia, fără compensări suplimentare. 

 

4.3. Furnizorul garantează că utilizarea produselor livrate şi/sau a serviciilor furnizate nu 
constituie nicio încălcare a vreunui drept al unei terţe părţi cu privire la proprietatea 
intelectuală sau industrială şi va apăra, despăgubi şi exonera de răspundere 
Cumpărătorul în acest sens şi cu privire la orice reclamaţii din partea terţilor. 

 

 

5. Confidenţialitate 
 

5.1. Orice planuri, scheme, documente sau alte informaţii oferite de Cumpărător şi acoperite 
sau nu de drepturile Cumpărătorului de proprietate intelectuală reprezintă proprietatea 
Cumpărătorului şi nu pot fi comunicate terţilor sau utilizate în alte scopuri decât pentru 
executarea Contractului, fiind restituite la prima solicitare. Furnizorul va verifica 
corectitudinea şi corelarea acestei documentaţii înainte de executarea Contractului, 
raportând abaterile sau erorile către Cumpărător. 

 

5.2. Furnizorul va respecta obligaţiile privind secretul profesional referitor la tot ceea ce îi este 
supus atenţiei în legătură cu activitatea Cumpărătorului, excepţie făcând doar cazurile în 
care Furnizorul are o obligaţie legală de a face anumite informaţii publice sau cele în care 
informaţiile au devenit publice fără nicio implicare din partea Furnizorului. Furnizorul va 
impune aceeaşi obligaţie angajaţilor şi/sau terţilor chemaţi pentru executarea contractelor 
conform cerinţelor stabilite la Articolul 8. Cu excepţia situaţiei în care Cumpărătorul 
consimte altfel în scris, Furnizorul nu va putea utiliza Cumpărătorul drept referinţă. 

 

 

6. Asigurare – răspundere 
 

6.1. Furnizorul confirmă că deţine şi va menţine în vigoare pe toată durata obligaţiilor ce 
decurg din Contract către Cumpărător, pe propria cheltuială, o asigurare corespunzătoare 
şi suficientă, încheiată la o societate de asigurări cu reputaţie, pentru tipul de activitate 
desfăşurată de către Furnizor în conformitate cu toate reglementările aplicabile şi cu 
standardele necesare pentru ca o companie să poată desfăşura astfel de activităţi. 
Aceste poliţe de asigurare vor oferi cel puţin următoarele tipuri de acoperire: acoperire 
complexă (toate riscurile), acoperire profesională, acoperire generală şi acoperirea 
răspunderii  privind  produsele.  La  prima  solicitare  a  Cumpărătorului,  Furnizorul  va 
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transmite Cumpărătorului certificatele de asigurare ce confirmă această acoperire în 
termen de 30 (treizeci) de zile de la transmiterea solicitării. În cazul în care acest lucru nu 
se întâmplă, Cumpărătorul va avea dreptul să rezilieze contractul, conform Articolului 
10.1 de mai jos. 

 

6.2. Furnizorul va despăgubi şi exonera Cumpărătorul de răspundere, în totalitate şi fără 
rezerve, cu privire la orice pierderi, costuri, daune, cheltuieli (inclusiv taxele rezonabile ale 
avocaţilor), efecte dăunătoare pe care Cumpărătorul le poate resimţi, precum şi cu privire 
la orice pretenţii ale terţilor privind orice pierderi sau răniri produse ca urmare a (i) 
defectelor produselor şi/sau serviciilor livrate, (ii) întârzierii livrării, (iii) încălcării oricărei 
declaraţii a Furnizorului în baza Contractului, (iv) neglijenţei sau delictului, (v) încălcării 
drepturilor (de proprietate intelectuală) ale terţilor, (vi) încălcării legislaţiei, reglementărilor 
sau ordinelor aplicabile sau (vii) oricărei erori sau omisiuni comise de Furnizor în 
executarea Contractului. 

 

6.3. Cu excepţia cazurilor de rea intenţie din partea Cumpărătorului, acesta din urmă nu va fi 
tras la răspundere, nici măcar în caz de neglijenţă gravă, pentru nicio pierdere sau rănire 
suferită în orice fel de Furnizor, proprietatea sau angajaţii acestuia, sau de terţi. 
Furnizorul exonerează Cumpărătorul de răspundere faţă de orice pretenţii emise acestuia 
de către angajaţii săi sau de terţi, conform Articolului 6.2. de mai sus, cu excepţia 
cazurilor de rea intenţie din partea Cumpărătorului. 

 

6.4. Compensaţiile prevăzute în acest Contract sunt cumulative şi nu vor exclude alte 
compensaţii disponibile pentru Cumpărător în virtutea legii sau a echităţii. 

 

 

7. Respectarea termenelor 
 

Respectarea termenelor este esenţială. Furnizorul garantează că are o capacitate suficientă 
pentru a executa Contractul la timp şi în mod corespunzător. Livrarea produselor sau prestarea 
serviciilor se vor realiza în termenele menţionate în comandă sau în perioada de timp aprobată 
în scris de ambele părţi. Aceste date sau perioade au caracter obligatoriu, iar Furnizorul va fi 
considerat automat în situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor prin nerespectarea acestor date sau 
perioade, Cumpărătorul nefiind obligat să transmită o notificare privind neîndeplinirea 
obligaţiilor. În acest caz şi fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau compensaţii 
disponibile în virtutea legislaţiei aplicabile sau a Contractului, pentru a-şi recupera în totalitate 
costurile suportate sau pentru a compensa daunele suferite, Cumpărătorul are dreptul să: (i) 
refuze partea din Produsele şi/sau Serviciile livrate cu întârziere şi (ii) după o perioadă de graţie 
de o săptămână, să transmită exonerarea de orice obligaţie ce decurge din comanda 
respectivă. 

 

 

8. Cesiune – subcontractare 
 

Furnizorul nu va avea dreptul de a transfera Contractul sau de a dispune executarea comenzii 
de o terţă parte, în totalitate sau parţial, fără acordul prealabil explicit exprimat în scris de 
Cumpărător. 

 

 

9. Forţa majoră 
 

Forţa majoră reprezintă orice eveniment neprevăzut ce nu ţine de controlul rezonabil al părţilor, 
sau orice întâmplări previzibile ale căror consecinţe nu pot fi evitate în mod rezonabil, care apar 
după acceptarea comenzii şi care împiedică executarea Contractului, în totalitate sau parţial, de 
către oricare dintre părţi. În cazul în care o terţă parte nu îşi îndeplineşte obligaţiile pe care le-a 
acceptat în relaţie cu Furnizorul sau nu reuşeşte să le îndeplinească la timp sau în mod 
corespunzător, această situaţie nu va fi considerată forţă majoră pentru Furnizor. 

 

Forţa majoră va determina suspendarea obligaţiilor Cumpărătorului şi ale Furnizorului în baza 
Contractului, pe perioada întârzierii provocate de evenimentul de forţă majoră, perioada de 
executare fiind automat prelungită cu o perioadă egală, fără nicio penalizare. 
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Furnizorul va înştiinţa Cumpărătorul cu privire la producerea unui caz de forţă majoră, explicând 
imediat motivele acestuia la telefon sau printr-un alt mijloc, confirmând şi în scris, în ziua în care 
s-a produs, informând Cumpărătorul cu privire la evoluţia ulterioară în acelaşi mod. Dacă nu se 
respectă aceste prevederi, dreptul de invocare a forţei majore va fi pierdut, fără a aduce 
atingere condiţiilor stabilite la Articolul 10. Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile 
pentru a elimina sau cel puţin reduce la minim efectele forţei majore. 

 

 

10. Rezilierea 
 

10.1. Cumpărătorul poate rezilia Contractul în întregime sau parţial, prin scrisoare recomandată 
cu efect imediat, în următoarele situaţii: 

 

a) dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile către Cumpărător sau nu şi le 
îndeplineşte la timp, în mod complet sau corespunzător; 

 

b) dacă Furnizorul este declarat falimentar, solicită suspendarea plăţilor, este lichidat 
sau pare a se afla în altă formă de insolvenţă; 

 

c) dacă forţa majoră rămâne valabilă mai mult de 1 (o) lună; 
 

d) dacă, în legătură cu executarea Contractului sau în orice alt mod, Furnizorul se 
comportă într-un fel în care încrederea Cumpărătorului în această relaţie este 
complet afectată, sau Cumpărătorul ar avea motive rezonabile să nu mai poată 
continua relaţia. 

 

În cazul în care Contractul este reziliat pentru una dintre cauzele de mai sus, 
Cumpărătorul nu va fi obligat să plătească despăgubiri în nicio formă. Cu excepţia 
situaţiei în care Contractul este reziliat din cauza forţei majore, Furnizorul este obligat să 
despăgubească Cumpărătorul pentru orice reclamaţii venite din partea terţilor ca urmare 
a rezilierii. Furnizorul va rambursa imediat costurile deja suportate şi sumele plătite în 
mod necuvenit de către Cumpărător, fără a aduce atingere dreptului Cumpărătorului de a 
cere despăgubire completă. 

 

10.2. Cumpărătorul poate denunţa unilateral Contractul oricând, printr-o scrisoare recomandată 
şi prin respectarea unui preaviz de 3 (trei) luni, începând cu data ştampilei poştei. 
Furnizorul nu va avea dreptul de a solicita despăgubiri în urma denunţării descrise în 
acest paragraf, cu excepţia cazului în care Furnizorul informează Cumpărătorul printr-o 
scrisoare recomandată în termen de o săptămână de la transmiterea preavizului, 
dovedind că producţia a început înainte de primirea preavizului de denunţare. În această 
din urmă situaţie, Cumpărătorul va avea dreptul de a alege între a accepta livrarea 
produselor deja fabricate şi despăgubirea Furnizorului pentru costurile deja suportate. În 
cazul furnizării de servicii, nu se datorează nicio altă despăgubire în afară de plata 
lucrărilor deja efectuate, excluzând orice alte daune, cum ar fi, dar fără a se limita la 
pierderea profitului sau a cifrei de afaceri. 

 

 

11. Verificări 
 

Cumpărătorul poate stabili efectuarea de verificări ale produselor sau serviciilor ce trebuie 
livrate, putând, în acest scop, să intre în unitatea unde se fabrică produsele sau unde se 
prestează serviciile, cu o înştiinţare rezonabilă prealabilă scrisă. 

 

 

12. Clauză de nerenunţare la drepturi 
 

Nicio lipsă de exercitare sau exercitare cu întârziere de către Cumpărător a vreunui drept în 
baza Contractului şi/sau acestor Condiţii generale, nicio exercitare unică sau parţială a vreunui 
drept în baza Contractului şi/sau acestor Condiţii generale sau nicio reacţie parţială sau absenţă 
a reacţiei din partea Cumpărătorului în caz de încălcare de către Furnizor a uneia sau mai 
multor prevederi din Contract şi/sau aceste Condiţii generale nu vor reprezenta şi nu vor fi 
interpretate drept o renunţare (fie în mod expres sau implicit, în totalitate sau parţial) la 
respectivele drepturi, nici nu vor împiedica exercitarea ulterioară a acestor drepturi. Orice 
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renunţare la un drept din partea Cumpărătorului trebuie să se facă în mod expres şi în scris. 
Dacă există o renunţare expresă scrisă la un drept din partea Cumpărătorului după o încălcare 
realizată de Furnizor, această renunţare nu poate fi invocată de Furnizor în favoarea unei noi 
încălcări, similare cu cea anterioară, sau în favoarea oricărei alte încălcări. 

 

 

13. Prevederi nule 
 

Ori de câte ori este posibil, aceste Condiţii generale vor fi interpretate în aşa fel încât să fie 
valabile şi executorii conform legislaţiei aplicabile. Cu toate acestea, dacă una sau multe 
prevederi ale acestor Condiţii generale se dovedesc a fi nule, ilegale sau neexecutorii, în 
totalitate sau parţial, restul prevederii respective şi celelalte prevederi din aceste Condiţii 
generale vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce efectele ca şi când respectiva prevedere nulă, 
ilegală sau neexecutorie nu ar  fi existat. În plus, în această situaţie, Părţile vor modifica 
prevederea/prevederile nulă/nule, ilegală/ilegale sau neexecutorie/neexecutorii sau orice parte 
din aceasta/acestea şi/sau vor conveni asupra unei noi prevederi, astfel încât aceasta să 
reflecte cât mai fidel scopul prevederii/prevederilor nule, ilegale sau neexecutorii. 

 

 

14. Legea aplicabilă şi jurisdicţie 
 

14.1. Toate problemele, întrebările şi litigiile generate din sau în legătură cu Contractul vor fi 
guvernate şi interpretate conform legislaţiei din Belgia sau, în cazul în care niciuna dintre 
părţile contractante nu este o entitate juridică belgiană, conform legilor din ţara unde se 
află sediul Cumpărătorului, cu excluderea oricăror conflicte de legi, reguli sau prevederi 
care ar duce la aplicarea legilor dintr-o altă jurisdicţie. 

 

14.2. Instanţele belgiene sau, în cazul în care niciuna dintre părţile contractante nu este o 
entitate  juridică  belgiană,  instanţele  competente  din  locul  unde  îşi  are  sediul 
Cumpărătorul vor  avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror litigii apărute din sau în 
legătură cu contractele acoperite de aceste Condiţii generale. Cu toate acestea, 
Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a trimite orice litigiu către o altă instanţă cu jurisdicţie 
competentă. La prima solicitare scrisă a Cumpărătorului, Furnizorul va interveni voluntar 
şi va  susţine Cumpărătorul în orice litigiu ce implică un produs sau serviciu livrat de 
Furnizor, indiferent de jurisdicţia unde este trimis litigiul. 

 

 

ACHIZIŢIONAREA DE PRODUSE 
 

Articolele 15-18 se aplică în cazul furnizării de produse. În cazul unui conflict între aceste Articole şi 
alte Articole din Condiţiile generale, Articolele 15-18 vor prevala în ceea ce priveşte furnizarea de 
produse. 

 

15. Livrarea 
 

15.1. Dacă nu se stabileşte altfel în scris, livrarea va fi efectuată DDP (Delivery Duty Paid - 
livrat cu taxe vamale plătite) (fără TVA), interpretată în conformitate cu regulile Incoterms 
ale ICC (Camera Internaţională de Comerţ) în vigoare la data livrării, la depozitul 
Cumpărătorului sau la orice altă destinaţie indicată în comandă şi va fi însoţită de bonul 
de livrare adecvat completat corespunzător. La livrarea produselor, Furnizorul va 
transmite, în mod gratuit, toate documentele şi manualele aferente produselor, care sunt 
necesare conform legii sau pentru respectarea legilor vamale, de marcare a produselor, 
privind ţara de origine sau a altor legi. Livrarea unei cantităţi mai mici sau mai mari şi 
livrările parţiale sunt permise doar dacă acest lucru este acceptat în mod expres şi în 
scris de Cumpărător. 

 

15.2. Riscul pierderii sau deteriorării produselor va fi transferat de la Furnizor la Cumpărător în 
momentul recepţiei efectuate de Cumpărător. Titlul asupra produselor este transferat în 
momentul livrării la Cumpărător. 

 

15.3. Dacă asamblarea şi/sau instalarea de către Furnizor sunt incluse, acest lucru va avea loc 
conform programului aprobat în prealabil de Cumpărător, în scris, iar Furnizorul va oferi 
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rapoarte frecvente privind progresul. 
 

 

16. Recepţia – Refuzul 
 

16.1. Semnarea bonului de livrare de către Cumpărător se va aplica doar numărului de pachete 
menţionat în bonul de livrare. Cumpărătorul nu este obligat să efectueze verificări la 
recepţie. Recepţia produselor va avea loc exclusiv prin aproprierea produselor, fără 
rezerve. Orice costuri implicate de livrarea la adresa greşită vor fi suportate exclusiv de 
Furnizor, chiar dacă produsele au fost livrate, iar bonul de livrare semnat de Cumpărător. 

 

16.2. Dacă produsele sunt refuzate, în totalitate sau parţial, de către Cumpărător sau un 
reprezentant autorizat, sau dacă produsele nu respectă Contractul, în totalitate sau 
parţial, Furnizorul, la alegerea Cumpărătorului, va remedia neconformităţile pentru a 
asigura conformitatea completă spre satisfacţia Cumpărătorului şi/sau va livra alte 
produse care respectă în totalitate Contractul şi/sau va lua înapoi produsele livrate, în 
totalitate sau parţial, rambursând sumele de bani deja plătite, fără a aduce atingere altor 
drepturi ale Cumpărătorului în baza Contractului şi/sau acestor Condiţii generale. În caz 
de refuz, Cumpărătorul, la propria-i discreţie, poate de asemenea achiziţiona produse de 
la terţi, recuperând costurile suplimentare de la Furnizor. În caz de refuz, produsele 
refuzate vor rămâne pe riscul Furnizorului. Produsele refuzate vor fi depozitate de 
Cumpărător pe riscul şi cheltuiala Furnizorului, care le va recupera în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la refuz. În cazul în care Cumpărătorul nu verifică produsele, sau nu le 
verifică în mod corespunzător, sau nu informează (în mod corespunzător) şi/sau nu 
transmite la timp o notificare către Furnizor privind orice defecte, fie cantitative, în materie 
de specificaţii sau de altă natură, sau orice abateri cantitative, Furnizorul nu va fi exonerat 
de nicio obligaţie în baza prezentului document sau în baza legii aplicabile. 

 

16.3. Până la realizarea modificărilor sau relivrării menţionate mai sus, Cumpărătorul va avea 
dreptul de a suspenda plăţile, chiar dacă facturile nu au fost contestate, precum şi de a 
solicita compensaţii pentru pierderile şi costurile suportate, chiar dacă nu se întrunesc (în 
totalitate) condiţiile pentru compensaţie conform legii. De asemenea, Cumpărătorul va 
avea dreptul de a fi despăgubit în totalitate pentru toate costurile şi pierderile suferite, 
precum şi de a rezilia Contractul conform Articolului 10. 

 

 

17. Ambalare şi transport 
 

Produsele ce trebuie livrate vor fi ambalate, depozitate şi transportate în conformitate cu toate 
legile şi reglementările naţionale şi internaţionale aplicabile, precum şi cu specificaţiile oferite în 
acest sens de către Cumpărător în comandă sau, în absenţa acestor specificaţii, cu 
specificaţiile enunţate în general pentru produse similare în activităţi similare. Furnizorul va lua 
înapoi toate ambalajele, gratuit, la cererea Cumpărătorului. 

 

 

18. Garanţie – Calitate 
 

18.1. Fără a aduce atingere oricărei alte obligaţii legale mai stricte sau altei obligaţii, Furnizorul 
garantează că toate produsele ce vor fi livrate sunt (i) în conformitate cu Manualul 
Cumpărătorului de cerinţe pentru Furnizori (ii) în conformitate cu specificaţiile, 
caracteristicile şi cerinţele stabilite, sau, în absenţa acestora, în conformitate cu 
specificaţiile, caracteristicile şi cerinţele aplicabile în mod normal produselor similare (iii) 
în conformitate cu toate standardele şi reglementările naţionale şi internaţionale aplicabile 
în momentul livrării (iv) libere de orice defecte de proiectare, manoperă, materiale şi 
metodă de asamblare şi (v) în conformitate cu legile, regulile şi/sau reglementările de 
siguranţă şi de protecţie a mediului. Furnizorul se va informa anticipat cu privire la 
utilizarea şi destinaţia produselor, garantând că produsele respective sunt complet 
potrivite pentru destinaţia specifică. Produsele vor fi întotdeauna de calitate 
corespunzătoare şi consecventă. Furnizorul mai garantează Cumpărătorului că produsele 
vor fi libere de orice sarcini, servituţi şi drepturi ale terţilor. Orice încercare a Furnizorului 
de a limita, repudia sau restricţiona oricare dintre garanţiile de mai sus sau oricare dintre 
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remediile ce revin Cumpărătorului va fi considerată nulă, neavenită şi neaplicabilă fără 
consimţământul prealabil scris şi expres al Cumpărătorului. 

 

18.2. Garanţia menţionată mai sus este oferită pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de 
la livrarea produselor către Cumpărător, dacă nu se convine în scris o perioadă mai 
lungă. Pentru maşini şi echipamente, această perioadă începe atunci când Cumpărătorul 
confirmă în scris că asamblarea şi/sau instalarea sunt finalizate în mod satisfăcător, în 
măsura în care acest lucru este inclus în livrare. Dacă pe această perioadă Cumpărătorul 
stabileşte că specificaţiile de calitate nu (mai) sunt întrunite, Furnizorul va livra imediat, 
gratuit, toate piesele, materialele şi va asigura forţa de muncă necesară pentru repararea 
defectelor sau înlocuirea Produsului, gratuit, fără a aduce atingere oricărui alt drept al 
Cumpărătorului în baza Contractului. Expirarea perioadei de garanţie nu limitează 
răspunderea din partea Furnizorului pentru defecte ascunse. 

 

18.3. Cumpărătorul poate dispune efectuarea de verificări asupra produselor ce vor fi livrate, 
indiferent de locul unde sunt situate produsele, putând, în acest scop, să pătrundă în 
unitatea în care se află produsele. 

 

 

LIVRAREA DE SERVICII 
 

Articolele 19-21 se aplică prestării de servicii de către Furnizor. În cazul unui conflict între acestea şi 
alte Articole din Condiţiile generale, Articolele 19-21 vor prevala în ceea ce priveşte prestarea de 
servicii. 

 

19. Executarea 
 

19.1. Furnizorul este obligat să execute serviciile în perioada de timp stabilită, conform unei 
planificări aprobate în scris de Cumpărător. Depăşirea acestei perioade de timp va duce 
la punerea în întârziere a Furnizorului, fără notificare în acest sens. Furnizorul este 
obligat să transmită la timp Cumpărătorului notificări anticipate privind progresul şi orice 
posibilitate de depăşire a termenului. Aceste notificări anticipate, precum şi lipsa reacţiei 
la acestea din partea Cumpărătorului nu exonerează Furnizorul de răspundere în cazul 
depăşirii efective a termenului. 

 

19.2. Pe propria cheltuială, Furnizorul va coordona executarea lucrărilor şi/sau angajarea forţei 
de muncă necesară, autorizările, scutirile, aprobările şi deciziile necesare. 

 

19.3. Atunci când, în opinia Furnizorului, lucrările convenite au fost finalizate, acesta va informa 
în scris Cumpărătorul cu privire la acest lucru. În termen de 14 (paisprezece) zile de la 
primirea înştiinţării, Cumpărătorul va informa Furnizorul dacă acceptă sau nu lucrările. 
Dacă acestea sunt refuzate, Cumpărătorul va informa în scris cu privire la defectele care 
au împiedicat recepţia. Începerea utilizării lucrărilor de către Cumpărător nu va fi 
considerată recepţia acestora. O dată cu recepţia lucrărilor, drepturile Cumpărătorului în 
privinţa defectelor nu vor dispărea, indiferent dacă în perioada de recepţie a descoperit 
sau ar fi putut descoperi în mod rezonabil aceste defecte, dar nu a înştiinţat Furnizorul în 
acest sens. 

 

 

20. Garantare 
 

20.1. Furnizorul garantează că deţine şi va continua să deţină, pe perioada Contractului, 
competenţa, experienţa, licenţele şi autorizările necesare pentru executarea 
corespunzătoare a Contractului. Furnizorul se obligă să implice doar personal instruit şi 
motivat corespunzător şi care are competenţa şi expertiza necesare pentru executarea 
serviciilor. Furnizorul se va asigura că angajaţii săi vor acţiona întotdeauna în mod 
responsabil, afişând un comportament ireproşabil. Angajaţii Furnizorului care sunt 
implicaţi în executarea Contractului vor rămâne întotdeauna exclusiv sub 
responsabilitatea, îndrumarea, autoritatea şi supravegherea Furnizorului. 

 

20.2. Furnizorul garantează că (i) serviciile sunt executate în mod profesionist şi competent, 
respectând  cele  mai  bune  practici  din  industrie,  în  conformitate  cu  nivelurile  şi 
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specificaţiile serviciului, tehnice sau de altă natură, precum şi respectând toate legile 
aplicabile şi standardele, ordinele sau reglementările administrative, inclusiv, dar fără a 
se limita la cele referitoare la siguranţă, mediu, igienă şi materiale periculoase şi în 
conformitate cu practicile privind diligenţa şi competenţele; (ii) serviciile nu vor prezenta 
defecte de material şi/sau de manoperă; (iii) serviciile respectă toate legile, reglementările 
şi codurile aplicabile. 

 

20.3. Furnizorul garantează că va atinge rezultatul şi cerinţele stabilite, transmise de 
Cumpărător Furnizorului. Dacă activităţile de lucru includ consiliere, Furnizorul 
garantează relevanţa, corectitudinea şi caracterul complet al acesteia. De asemenea, 
Furnizorul garantează caracterul potrivit şi calitatea corespunzătoare a proiectelor, 
schemelor, ghidurilor, materialelor etc. furnizate de acesta. 

 

20.4. Dacă oricare dintre servicii nu respectă garanţiile enunţate mai sus, Cumpărătorul poate, 
la propria-i discreţie şi exclusiv pe cheltuiala Furnizorului, fără a aduce atingere celorlalte 
drepturi ale sale în baza  Contractului şi/sau a acestor Condiţii generale: (a) refuza 
serviciile (b) solicita Furnizorului să corecteze aceste servicii după cum este necesar 
pentru a le aduce în stadiu de conformitate cu garanţiile enunţate mai sus, cu respectarea 
termenelor stabilite de Cumpărător; (c) returna aceste lucrări şi primi rambursarea 
integrală a preţului contractului; sau (d) fără o autorizare prealabilă din partea unei 
instanţe judecătoreşti, poate executa sau pune un terţ să execute, pe cheltuiala şi riscul 
Furnizorului, orice remedieri necesare pentru ca aceste servicii să respecte specificaţiile 
şi garanţiile. Furnizorul va rambursa Cumpărătorului toate costurile şi cheltuielile 
suportate de acesta ce decurg din încălcarea garanţiilor enunţate mai sus (inclusiv costuri 
de transport, depozitare, administrative sau alte cheltuieli accesorii suportate de 
Cumpărător). 

 

 

21. Modificări ale obiectului contractului 
 

Cumpărătorul poate oricând şi la propria-i discreţie să modifice lucrările comandate, atâta timp 
cât confirmă acest lucru mai întâi în scris. Furnizorul trebuie să transmită imediat 
Cumpărătorului efectele acestei modificări în privinţa calităţii, cantităţii, termenului, siguranţei, 
fezabilităţii, riscurilor etc. ale lucrării. În această situaţie, remuneraţia stabilită va fi ajustată în 
funcţie de lucrările în plus sau în minus ce vor fi efectuate. Furnizorul trebuie să realizeze 
modificările comandate imediat şi nu-şi poate suspenda serviciile în aşteptarea discuţiilor privind 
ajustarea remuneraţiei. Furnizorul nu poate modifica unilateral obiectul comenzii. 

 

 

22. Textul autentic 
 

Doar versiunea în limba engleză a Termenilor şi condiţiilor generale de achiziţie este autentică. 


