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ANEXA 1 

KMG INTERNATIONAL – Termeni generali si conditii comerciale aplicabile achizitiilor 

de bunuri si servicii 

 

Scop 

Condiţiile comerciale generale descrise în prezentul document sunt considerate ca făcând parte 

integrantă din Comanda emisă de Societate pentru achiziţia de bunuri şi/sau servicii şi vor 

guverna raportul juridic dintre  Societate şi Furnizor născut în temeiul acesteia, în măsura în 

care prevederi derogatorii nu vor fi incluse explicit în cuprinsul Comenzii. In acest caz, 

dispozitiile speciale din Comanda vor prevala asupra dispozitiilor generale mentionate mai jos.  

Definiţii 

“Afiliaţi”desemnează, în cazul în care se face referire la afiliaţi ai  Societatii, orice societate 

care face parte din grupul KMG INTERNATIONAL; în cazul în care referirea se face la afiliaţi ai 

Furnizorului, termenul "Afiliaţi" va desemna  orice persoana care controlează sau este 

controlată în mod direct sau în mod indirect de catre Furnizor sau aflată sub control comun 

direct sau indirect cu Furnizorul, respectiv care are capacitatea de a controla 

activitateaFurnizorului în mod direct sau indirect, ca efect al deţinerii dreptului de proprietate 

asupra acţiunilor / părţilor sociale cu drept de vot sau dreptului de a alege administratorul sau 

majoritatea membrilor consiliului de administratie al respectivei persoane. 

“Bunuri” înseamnă bunurile individual determinate şi/sau bunurile de gen (incluzând, fără 

limitare, materiale, echipamente, utilaje, ustensile, programe pentru calculator, componente, 

piese de schimb etc.) la care se referă Comanda; documentele asociate executării, livrării, 

instalării, punerii în funcţiune şi utilizării Bunurilor (incluzând, fără limitare, cartea tehnica, 

instructiuni de manipulare, depozitare, punere in functiune si explotare,  manualul de operare, 

, autorizari ale Bunurilor pentru punere in functiune si exploatare, etc.) vor fi considerate 

incluse în obiectul Comenzii fără a fi necesară o referire expresă la acestea dacă, în raport de 

natura Bunurilor comandate, documentele respective sunt necesare pentru ca  Societatea să 

poată utiliza Bunurile conform destinaţiei lor; 

“Comanda” înseamnă documentul emis de Societate şi comunicat către Furnizor în vederea 

achiziţionării unor bunuri şi/sau servicii în cuprisul caruia sunt descrise bunurile şi/sau serviciile, 

preţul acestora, modalitatea de plata, termene şi condiţii privind livrarea, precum si orice alte 

clauze privind obiectul Comenzii. 

“Condiţii Generale” desemnează prezentul document în care sunt detaliate condiţiile 

comerciale aplicabile Comenzii, document care este ataşat Comenzii ca Anexa 1 şi face parte 

integrantă din aceasta.  

“Defect” înseamnă orice viciu cu privire la Bunurile şi/sau Serviciile furnizate în baza Comenzii 

constând (fără ca enumerarea să fie limitativă) în degradări, alterări, erori, lipsuri, omisiuni. În 

cazul Bunurilor, Defectele pot consta, fără limitare, în vicii de proiectare şi/sau de fabricaţie, 

calitate sau cantitate necorespunzătoare a materialului sau subansamblelor, erori de 

asamblare, defecţiuni survenite înainte de livrarea către Societate potrivit condiţiei de livrare 
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etc. În cazul Serviciilor, Defectele pot consta, fără limitare, în erori de calcul, instrucţiuni 

greşite, îndrumări necorespunzătoare ori incomplete etc.  

"Furnizor" desemneaza furnizorul selectat de Societate pentru livrarea bunurilor şi/sau 

executarea serviciilor ce fac obiectul Comenzii; termenul "Furnizor" va include orice referire la 

"vânzător" şi/sau "prestator de servicii", după caz. 

"Garanţie de Restituire a Avansului" înseamnă instrumentul pus de Furnizor la dispoziţia 

Societatii sub forma unei scrisori de garanţie bancară irevocabile si neconditionate emise 

conform Publicatiei ICC nr. 758 privind Regulile Uniforme Pentru Garantiile la Cerere (sau 

versiunea subsecventa a acestora, dupa caz) şi de o bancă acceptată în prealabil de Societate, 

în vederea garantării restituirii avansului plătit de Societate conform Comenzii în cazul în care 

livrarea Bunurilor / executarea Serviciilor prevăzute în Comanda nu mai are loc din orice motiv. 

“Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă suma de bani depusă de Furnizor la dispoziţia 

SOCIETATEA, prin intermediul unei scrisori de garanţie bancară irevocabile şi neconditionate 

emise conform Publicatiei ICC nr. 758 privind Regulile Uniforme Pentru Garantiile La Cerere 

(sau versiunea subsecventa a acestora, dupa caz) şi de o instituţie bancară acceptată în 

prealabil de  Societate sau prin reţinerea de către  Societate din suma datorată Furnizorului 

pentru furnizarea de Bunuri si/sau Servicii în baza Comenzii, din care  Societatea va putea 

retrage contravaloarea daunelor suferite şi/sau a reparaţiilor efectuate pe propria cheltuială ca 

urmare a apariţiei unor Defecte cu privire la Bunuri si/sau Servicii în perioada de garanţie si 

contravaloarea daunelor suferite ca urmare a incalcarii obligatiilor  asumate prin Comanda . 

"Societatea" desemnează societatea membra a grupului KMG International, având calitatea 

de cumpărător / beneficiar în cadrul raportului juridic izvorând din Comandă;  

“Servicii” desemneaza serviciile la care se referă Comanda, precum (enumerarea nefiind 

limitativă): servicii de proiectare, servicii de mentenanţă, lucrări de reparaţii, asistenţă tehnică 

on-site şi/sau on-line etc. Documentele asociate executării serviciilor (incluzând, fără limitare, 

autorizari, acorduri, vize ale organelor administratiei publice competente, documentatia de 

proiectare, rapoarte de expertiza, documentaţia "as built", cartea tehnica a constructiei, etc.) 

vor fi considerate incluse în obiectul Comenzii fără a fi necesară o referire expresă la acestea 

dacă, în raport de natura şi destinaţia Serviciilor comandate, documentele respective sunt 

necesare pentru ca  Societatea să poată beneficia de Serviciile respective în mod complet şi 

necondiţionat. 

“Parte” va desemna pe Societate sau Furnizorul, după caz; 

"Proces Verbal de Recepţie Preliminară" desemnează înscrisul întocmit de Părţi, prin 

reprezentanţii acestora, care atestă livrarea Bunurilor şi/sau finalizarea execuţiei Serviciilor 

care fac obiectul Comenzii. Dacă Bunurile sunt susceptibile a fi puse in funcţiune Societatea va 

notifica Furnizorul despre data punerii in functiune, respectiv daca au fost semnalate probleme 

în raport cu calitatea Bunurilor sau alte neconformităţi aparute cu aceasta ocazie. 

"Proces Verbal de Recepţie Finală" desemnează înscrisul întocmit de Părţi, prin 

reprezentanţii acestora, care atestă terminarea perioadei de garanţie pentru Bunurile şi/sau 

Serviciile furnizate în baza Comenzii. 
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1. Acceptarea Comenzii 

1.1. Comanda va fi considerată acceptată odată cu primirea confirmării Furnizorului, cu condiţia 

ca respectiva confirmare să fie transmisă în termenul menţionat de  Societate în Comandă. 

Confirmarea Furnizorului trebuie să fie expresă şi să fie semnată de reprezentantul 

(reprezentanţii) legal(i) al (ai) Furnizorului sau împuterniciţii acestora (caz în care se vor 

transmite documentele semnate de reprezentantii legali si care atesta ca dreptul de semnatura 

al mandatarului poate fi exercitat in limitele Comenzii) şi va putea fi transmisă către  Societate 

prin poşta, curier, fax sau e-mail sau prin intermediul aplicatiei electronice utilizata pentru 

semnarea electronica; în cazul transmiterii prin e-mail sau fax, acceptarea comenzii va produce 

efecte cu condiţia ca originalul documentului prin care Comanda a fost confirmată să fie remis 

în original către  Societate în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care a avut 

loc transmiterea prin fax sau e-mail. În cazul în care Furnizorul nu a confirmat Comanda potrivit 

prezentei prevederi,  Societatea va putea refuza în totalitate sau în parte, după propria dorinţă, 

furnizarea Bunurilor şi/sau Serviciilor descrise în Comandă, respectiv va avea dreptul să solicite 

executarea Comenzii comunicate doar pe e-mail de Furnizor, la libera sa alegere.  

1.2. În cazul în care Furnizorul transmite către Societate o confirmare a Comenzii acestuia 

condiţionată de modificarea anumitor termeni şi condiţii, executarea Comenzii în condiţiile 

propuse de Furnizor va putea avea loc doar dacă Societatea a acceptat în prealabil, în scris, 

modificarea condiţiilor iniţiale ale Comenzii. 

2. Preţul şi Plata 

2.1. Preţurile Bunurilor şi/sau Serviciilor vor fi cele prevăzute în Comenzile aferente. Preţul 

total şi preturile unitare ale Bunurilor şi/sau Serviciilor ce reprezintă obiectul Comenzii vor fi 

ferme şi fixe pe toata durata executării Comenzii şi nu vor face obiectul unor modificari decât 

cu acordul expres, scris al Societatii. Orice reduceri de preţ (sub formă de discount-uri sau 

altele asemenea) acordate de Furnizor cu ocazia acceptării Comenzii vor rămâne aplicabile în 

situaţia reducerii obiectului Comenzii după acceptarea de către Furnizor şi se vor aplica 

Bunurilor / Serviciilor suplimentare incluse ulterior de  Societate în obiectul Comenzii.   

2.2. Cu excepţia cazului în care în Comandă este prevăzut altfel, preţurile Bunurilor vor include 

producerea, ambalarea, marcarea şi transportul acestora până la locul de livrare, precum şi 

orice autorizari, avizări, certificări ale Bunurilor, componente şi documentaţii în legătură cu 

Bunurile, care sunt necesare pentru utilizarea Bunurilor conform destinaţiei acestora. 

2.3. Cu excepţia cazului în care în Comandă este prevăzut altfel, preţul Serviciilor va include şi 

toate cheltuielile efectuate de Furnizor în vederea executării acestora, inclusiv, fără limitare, 

cheltuielile cu transportul la şi de la locul executării Serviciilor, cazarea, diurna personalului 

Furnizorului şi subcontractorilor săi implicaţi în executarea Serviciilor, orice autorizări si avizări 

necesare pentru execuţia Serviciilor, remuneraţia subcontractorilor, utilajelor şi echipamentelor 

furnizate cu caracter temporar şi utilizate pentru executarea Serviciilor şi pretul documentaţiilor 

elaborate in executarea Serviciilor. Furnizorul transmite către Societate o dată cu plăţile 

efectuate de catre acesta, dreptul perpetuu şi irevocabil de utilizare a documentaţiilor executate 

în temeiul Comenzii, în scopul (după caz) executarii, punerii în funcţiune, exploatării, 

mentenantei, reparaţiei, modernizarii Bunurilor (inclusiv a ansamblurilor / instalaţiilor din care 

acestea fac parte) şi utilizării Serviciilor furnizate pe baza acestor documentatii. În cazul în care 

obiectul Comenzii include aplicatii software, rapoarte, documentaţii de proiectare etc.  
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Societatea va dobândi, în schimbul plăţii preţului aferent, drepturile patrimoniale de autor 

asupra acestora. 

2.4. Furnizorul va emite factura aferentă Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor executate după 

emiterea Procesului Verbal de Recepţie Preliminară, care va fi anexat la factură împreună cu 

Garanţia de Bună Execuţie şi cu celelalte documente stabilite de Părţi prin Comandă şi/sau în 

prezentele Condiţii Generale. Factura si celelalte documente insotitoare va fi transmisa la sediul  

Societatii si/sau cel al subunitatii sale mentionata in Comanda. Factura va fi emisă în moneda 

în care este exprimat preţul, astfel cum rezultă din Comandă.  Prin excepţie, în cazul în care 

preţul este exprimat în monedă străină iar raportul juridic izvorând din Comandă se derulează 

între persoane juridice rezidente în România, factura Furnizorului va fi emisă în RON, în funcţie 

de cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data emiterii facturii. Factura 

va menţiona, în mod obligatoriu, numărul şi data Comenzii alocat de catre Societate si va 

contine contul bancar al Furnizorului indicat in Comanda. In situatia in care pe parcursul 

derularii Comenzii Furnizorul isi schimba contul bancar acesta va notifica in scris Societatii si 

va comunica datele noului cont. In lipsa datelor prevazute mai sus, respectiv a notificarii unui 

nou cont si al utilizarii acestuia in facturile emise, facturile vor fi refuzate la plata urmand a fi 

returnate Furnizorului, iar Societatea nu va fi responsabil pentru penalitati de intarzaiere sau 

alte daune, termenul de plata urmand a curge de la prezentarea de catre Furnizor catre 

Societate a facturii corect intocmite.  

2.5. Plata va fi efectuată în moneda în care este emisă factura, în contul bancar al Furnizorului 

indicat în factură, în termenul prevăzut în Comandă. În cazul în care în Comandă nu este 

prevăzut un termen de plată, Societatea va achita suma prevăzută în factură în termen de 45 

(patruzeci si cinci) de zile de la data primirii facturii. 

2.6. În cazul în care prin Comandă este stabilită o plată în avans, Societatea va efectua acea 

plată în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii de avans emise de Furnizor, 

însoţită de Garanţia de Restituire a Avansului, valabilă pentru o perioadă mai lungă decât 

termenul de livrare a Bunurilor / executare a Serviciilor cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile, şi de 

orice alte documente necesare potrivit Comenzii şi/sau Condiţiilor Generale.  

2.7. În cazul în care data la care obligaţia  Societatii de a plăti ajunge la scadenţă este o zi 

nelucrătoare conform legislaţiei din România, termenul de plată va fi socotit a se împlini în ziua 

lucrătoare următoare scadenţei. Plata va fi considerata efectuata la termen in situatia in care 

contul Societatii a fost debitat in ultima zi a termenului de scadenta sau instructiunile de plata 

au fost transmise de Societate bancii in ultima zi a termenului de scadenta. 

2.8. Efectuarea plăţii de către  Societate mai înainte de încheierea Procesului Verbal de Recepţie 

Preliminară nu va fi interpretată ca o recunoaştere a livrării întocmai şi la timp a Bunurilor / 

executării întocmai şi la timp a Serviciilor ce fac obiectul Comenzii, nu il va exonera de Furnizor 

de remedierea Defectelor si de raspunderea ce ii revine in temeiul Comenzii si a legii si nu va 

prejudicia drepturile ce revin Societatii in temeiul acestora. De asemenea, nu va fi interpretata 

ca o astfel de recunoastere din partea Societatii efectuarea platii pe baza altor documente 

prevazute in Conditiile generale si/sau Comanda in lipsa unui Proces Verbal de Receptie 

Preliminara. 

2.9. Fiecare dintre Părţi va suporta costurile/ comisioanele impuse de banca la care îşi are 

deschis contul utilizat pentru efectuarea/ încasarea plăţii în baza Comenzii. 
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2.10.  Societatea va avea dreptul să deducă din sumele plătibile Furnizorului orice sume 

exigibile datorate de acesta către  Societate şi/sau către Afiliaţii săi, în baza Comenzii şi/sau a 

altor raporturi juridice existente la momentul la care obligaţia de plată a  Societatii ajunge la 

scadenţă, in situatia in care Furnizorul comite o incalcare a obligatiilor asumate prin prezentul 

Contract sau oricare alt contract sau raport juridic incheiat cu Societatea sau cu oricare dintre 

Afiliatii sai, precum si in situatia in care Societatea sau Afiliatii acestuia au informatii si date 

pertinente referitoare la starea vadita de insolventa a Furnizorului. În cazul sumelor datorate 

de Furnizor către Afiliaţi ai  Societatii, acesta din urmă este autorizat în mod expres de Furnizor 

să efectueze plata sumelor corespunzătoare către respectivii Afiliaţi. Prevederile de mai sus se 

va aplica si tuturor sumelor si creantelor, datorate sau detinute de catre Societate sau oricare 

dintre Afiliatii sai in orice moment, catre sau asupra Furnizorului, in orice moneda, fata de orice 

suma, indiferent daca Societatea sau oricare dintre Afiliatii sai a formulat vreo cerere conform 

Contractului si chiar daca astfel de obligatii nu au ajuns la scadenta.  

2.11. In situatia in care Societatea contesta si/sau emite observatii cu privire la orice mentiuni 

din factura si/sau Procesul Verbal de Receptie Preliminara, sau daca factura e intocmita 

incorrect, Societatea va notifica Furnizorul in termen de 10 zile lucratoare de la data 

emiterii/semnarii documentului si, cu exceptia n care Bunurile sau Serviciile nu sunt in stransa 

legatura cu cele afectate de observatiile sale, va da dreptul  Furnizorului sa  emita factura 

pentru Bunurile si/sau Serviciile acceptate. De laprimirea facturii si documentelor corectate vac 

urge termenul de scadenta pentru sumele necontestate. Partile vor depune toate eforturile 

pentru solutionarea comentariilor in termenele convenite prin Conditiile generale, Comanda sau 

altfel agreate in scris. 

2.12. In situatia in care in termen de 6 luni de la efectuarea ultimei plati de catre Societate 

Furnizorul nu transmite in scris o solicitare intemeiata catre Societate, toate creantele 

Furnizorului asupra Societatii izvorate din Comanda vor fi considerate executate. 

2.13. Daca Societatea suporta costuri ori este in drept sa primeasca penalitati pe care potrivit 

comenzii sau dispozitiilor legale aplicabile Furnizorul are obligatia de a le plati catre Societate, 

Societatea va factura Furnizorul pentru respectivele costuri si/sau penalitati atasand dupa caz 

documentele justificative si/sau calculatia aferenta. Aceste sume se vor compensa cu creante 

ale Societatii fata de Furnizor, indiferent de raportul juridic din care sunt nascute sau se vor 

achita voluntar de catre Furnizor, pe cale separata, conform optiunii Societatii. Furnizorul este 

de acord in mod expres ca sumele pe care le datoreaza catre Societate sa fie deduse din cele 

pe care Societatea i le datoreaza, efectuandu-i-se doar plata diferentei chiar in situatia in care 

primele nu au ajuns inca la scadenta. 

2.14. In situatia in care una dintre Parti va intarzaia efectuarea platii sumelor datorate celeilalte 

Parti, partea indreptatita va putea sa solicite incepand cu data urmatoare scadentei plata de 

penalitati de intarzaiere in cuantum de 0,06% pe zi de intarzaiere calculate la suma neachitata. 

3. Taxe 

3.1.  Cu excepţia celor mentionate explicit în Comandă, preţul Bunurilor şi/sau Serviciilor va 

include toate taxele aplicabile livrării respectivelor Bunuri / prestării respectivelor Servicii. 

3.2. În situaţia în care Societăţii i se solicita sau va fi obligată să platească orice taxe, impozite, 

comisioane sau speze în numele Furnizorului, inclusiv taxe, impozite, comisioane sau speze cu 
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regim de reţinere la sursă, acestea vor fi reţinute de Societate din sumele datorate Furnizorului 

şi virate corespunzător, fără a fi necesar acordul prealabil al Furnizorului. 

3.3. În cazul în care Furnizorul nu este rezident în România şi obiectul Comenzii include Servicii, 

cel mai târziu până la data la care prima plată trebuie efectuată în cursul unui an fiscal, 

Furnizorul va transmite către  Societate un certificat de rezidenţă fiscală în original, apostilat si 

valabil pentru anul respectiv, în vederea aplicării prevederilor relevante ale convenţiei privind 

evitarea dublei impuneri dintre România şi statul de rezidenţă al Furnizorului; în cazul în care 

Comanda este emisă de  Societate printr-o sucursală a sa înfiinţată într-un alt stat decât 

România, Furnizorul va furniza certificatul de rezidenţă fiscală apostilat şi valabil pentru anul în 

care se efectuează plata pentru a face aplicabile dispoziţiile convenţiei privind evitarea dublei 

impuneri dintre România şi ţara în care îşi are reşedinţa fiscală Furnizorul. Pentru claritate, anul 

fiscal este cuprins între zilele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului calendaristic.   

3.4. În situaţia în care Furnizorul nu pune la dispoziţie certificatul de rezidenţă fiscală prevăzut 

la art. 3.3. de mai sus, Societatea va reţine din suma datorată Furnizorului impozitul pe venitul 

nerezidenţilor stabilit potrivit legislaţiei aplicabile din România/statul in care este înregistrată 

sucursala Societatii prin care se emite Comanda şi îl va vira în mod corespunzător către bugetul 

public aferent. 

3.5. In situatia in care Furnizorului ii revine obligatia de a-si inregistra din punct de vedere 

fiscal un sediu permanent in locul in care livreaza Bunurile si/sau executa Serviciile ce fac 

obiectul Comenzii, acesta va indeplini formalitatile necesare de inregistrare pe spezele sale si 

va achita impozitelesi contributiile aferente personalului utilizat si venitului rezultat din 

executarea Comenzii, fara a majora pretul prevăzut în Comandă. 

4. Originea, Livrarea şi Recepţionarea Bunurilor 

4.1. Bunurile ce fac obiectul Comenzii vor avea provenienţa indicată în Comandă. Furnizorul 

are obligaţia de a prezenta către Societate, spre aprobare, în timp util, lista fabricanţilor 

principalelor componente/ materiale folosite la fabricarea Bunurilor.  Societatea va avea dreptul 

să auditeze respectivii fabricanţi pentru a se asigura cu privire la calitatea componentelor/ 

materialelor. În cazul în care Furnizorul livrează Bunuri care includ componente/ materiale 

procurate de la fabricanţi neaprobaţi de  Societate ori dacă Furnizorul livrează Bunuri cu o 

provenienţă diferită de cea indicată în Comandă,  Societatea va avea dreptul să refuze Bunurile 

respective şi să considere aplicabile prevederile prezentelor Condiţii Generale referitoare la 

neexecutarea obligaţiei de livrare în termenul convenit.   

4.2. În cazul în care în Comandă nu este prevăzută o altă condiţie de livrare, Bunurile prevăzute 

în Comandă vor fi livrate potrivit condiţiei de livrare DAP – sediul  Societatii (INCOTERMS 

2010). În cazul în care Comanda este emisă printr-o sucursală  a Societatii sau de la punctul 

de lucru al acesteia, locul livrării va fi sediul sucursalei sau adresa unde este înregistrat punctul 

de lucru respectiv. 

4.3. Furnizorul va prezenta Societatii in cel mai scurt termen de la emiterea Comenzii, si in 

orice caz nu mai tarziu de 3 zile de la solicitarea Societatii, graficul de executie si livrare a 

Bunurilor ce fac obiectul Comenzii. Societatea va avea dreptul sa solicite informari si sa 

efectuaze vizite la sediul Furnizorului sau fabricantului Bunurilor, cu scopul de a urmari 

derularea Comenzii conform cu graficul de realizare si livrare transmis de catre Furnizor. 

4.4. Furnizorul va specifica în clar in toate documentele care vor însoţi Bunurile livrate 

următoarele informaţii: 

o descrierea Bunurilor si seria acestora (după caz); 
o numarul de unităţi; 

o greutatea acestora; 

o numarul si data Comenzii, numele si datele de identificare ale Societatii. 
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o orice alte informaţii relevante conform Comenzii. 

 

 

4.5. Toate documentele în legătură cu livrarea Bunurilor vor fi întocmite în cel puţin (2) două 

exemplare, din care un exemplar va fi remis către Societate, la adresa mentionată in Comanda. 

Documentele vor fi întocmite în limba română; în cazul în care Furnizorul nu este rezident în 

România şi nu poate asigura în mod rezonabil traducerea acestora iar legea română nu impune 

ca documentele să fie în limba română, documentele de livrare pot fi întocmite în limba engleză; 

pentru evitarea oricarui dubiu, documentiile de tipul documentatiilor de proiectare, manual de 

operare, carte tehnica, etc. vor fi traduse in limba romana. 

 4.6. Bunurile/serviciile vor fi însoţite la livrare de următoarele documente: 

o aviz de insotire a marfii/documente de transport;  

o factura fiscală;  

o liste de ambalaj, mentionand numarul de comanda si descrierea Bunurilor 

o Garanţia de Buna executie; 

o certificat de origine;  

o certificat de calitate;  

o declaraţie de conformitate; 

o carte tehnică; 

o instructiuni de manipulare, depozitare, instalare, punere în funcţiune şi utilizare; 

o fişa tehnică de securitate (material safety data sheet), daca acest document este 

obligatoriu prin lege; 

o autorizatiile, avizarile si permisele cerute pentru importul, instalarea, punerea in 

functiune a Bunurilor; 

o orice alte documente prevăzute în Comandă sau de lege. 

o Orice alt document necesar avand in vedere natura bunurilor/serviciilor (prezentare, 

opinie etc.) 

Masuratorile si cantarirea Bunurilor realizate de Societate vor fi finale si nu vor da dreptul 

Furnizorului la furnizarea de dovezi pentru contestarea acestora in situatia in care Bunurile nu 

sunt insotite de liste de ambalare. 

4.7. Furnizorul va ambala, eticheta şi marca Bunurile pe cheltuiala sa, potrivit cu modalitatea 

de transport şi cu dispoziţiile legale aplicabile, astfel încât acestea să ajungă în bune condiţii şi 

intacte la locul de livrare. Furnizorul va fi responsabil pentru obţinerea tuturor avizelor, 

autorizaţiilor şi permiselor necesare transportului Bunurilor până la locul de livrare. 

4.8. Ambalajul va fi inscripţionat cu toate instrucţiunile speciale necesare manipulării şi 

depozitării corecte a Bunurilor (precum: "a se manipula cu atentie", "fragil", "greu", "a se păstra 

în loc uscat" etc.), conform prevederilor legale aplicabile şi practicilor comerciale oneste. 

Furnizorul va avea obligaţia să preia de la  Societate ambalajele în care au fost livrate Bunurile, 

în termen de cel mult 7 (şapte) zile de la notificarea scrisă transmisă de  Societate în acest 

sens, mai puţin în situaţia în care  Societatea va alege să păstreze acele ambalaje; în acest din 

urmă caz, proprietatea asupra ambalajelor va fi socotită transferată la  Societate odată cu 

livrarea Bunurilor fără niciun cost suplimentar faţă de preţul Bunurilor. 

4.9. Furnizorul nu va livra Bunurile în cantităţi sau cu specificaţii diferite faţă de cele indicate 

în Comandă. Livrările parţiale nu sunt permise decât cu acordul expres, scris al Societatii. 

4.10. Furnizorul va livra Bunurile înăuntrul termenului prevăzut în Comandă sau, dacă un astfel 

de termen nu este indicat, în 1(o) zi lucratoarede la data acceptării Comenzii de către Furnizor. 

Furnizorul este obligat să informeze în scris  Societatea asupra datei la care Bunurile urmează 
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a ajunge la locul de livrare, cu suficient timp înainte de livrarea acestora (care în niciun caz nu 

va fi mai scurt de 3 (trei) zile lucrătoare), cu exceptia termenelor avand o durata mai scurta 

decat aceasta, cand notificarea se poate face cu minimum 12 ore inainte de livrare, în caz 

contrar fiind direct raspunzator pentru întârzierea  Societatii în preluarea Bunurilor.     

4.11. În cazul în care Furnizorul va întârzia livrarea Bunurilor faţă de termenul stabilit,  

Societatea va putea percepe acestuia penalităţi în cuantum de 0,06% din valoarea Bunurilor 

nelivrate la timp, pentru fiecare zi de întârziere. 

4.12. Receptia cantitativă a Bunurilor livrate se va efectua de către reprezentanţii ambelor 

Părţi la momentul livrării Bunurilor părţile încheind în acest sens un Proces Verbal de Recepţie 

Preliminară. Recepţia calitativă va avea loc cel mai târziu la momentul punerii în funcţiune a 

Bunurilor. Atat recepţia cantitativa cat si cea calitativa a Bunurilor si/sau Serviciilor vor fi 

efectuate în concordanţă cu specificatiile tehnice si cerintele solicitate de Societate si atasate 

la Comanda precum şi cu standardele sau alte documente tehnice puse la dispozitia Societatii 

de catre Furnizor. 

4.13. Inainte ca Bunurile sa fie puse in functiune, Societatea va organiza inspectia acestora in 

scopul verificarii specificatiilor si calitatii acestora, notificand Furnizorul pentru a participa la 

aceasta activitate, pe costul Furnizorului. Societatea va consemna rezultatele intr-un document 

semnat de reprezentantii partilor sau de reprezentantul Societatii, in situatia in care Furnizorul 

nu va participa la inspectie, notificand Furnizorului acest document in termen de 7 zile de la 

data semnarii acestuia.  

4.14. În cazul în care Societatea va constata Defecte constand in vicii aparente (inclusiv 

diferenţe cantitative) ale Bunurilor la livrare, până la momentul punerii în funcţiune, va putea 

refuza recepţia acestora, obligaţia Furnizorului de livrare a Bunurilor considerându-se 

neexecutată până la momentul remedierii neconformităţilor indicate de Societate, pe cheltuiala 

Furnizorului, iar obligatia de plata a Societatii suspendandu-se pana la data remedierii 

neconformitatilor semnalate. 

5. Transferul Riscului şi al Dreptului de Proprietate asupra Bunurilor 

5.1. Riscul asupra Bunurilor se transferă de la Furnizor către  Societate în momentul livrării în 

conformitate cu condiţia de livrare. 

5.2. Proprietatea asupra Bunurilor, inclusiv asupra documentaţiilor necesare pentru utilizarea 

conform destinaţiei acestora, va trece de la Furnizor la  Societate la data încheierii Procesului-

Verbal de Recepţie Preliminară fără obiecţiuni. Din momentul transferului dreptului de 

proprietate,  Societatea va avea dreptul să utilizeze şi să dispună liber, nestingherit şi fără nicio 

aprobare din partea Furnizorului atât de Bunuri, cât şi de documentaţiile livrate împreună cu 

acestea. Orice rezervă formulată de către Furnizor cu privire la dreptul de proprietate sau 

invocarea unui privilegiu asupra Bunurilor este exclusă din momentul livrării în conformitate cu 

condiţia de livrare. 

6. Executarea şi Recepţia Serviciilor 

6.1. Furnizorul se angajează să execute Serviciile prevăzute în Comandă conform termenilor şi 

condiţiilor detaliate în aceasta şi în Condiţiile Generale, cu grija, priceperea şi diligenţa unui 

bun profesionist. Furnizorul va asigura pe propria cheltuială tot ce îi este necesar în vederea 

executării Serviciilor, inclusiv (fără limitare) mijloacele logistice, spaţiile de lucru, instrumentele 

de lucru, consumabilele, organizarea de şantier, personalul cu pregătire corespunzătoare, 

indiferent daca acestea au caracter temporar sau permanent ori dacă sunt mentionate explicit 
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in Comanda sau necesitatea acestora este dedusa in mod rezonabil din Comanda si natura 

Serviciilor. 

6.2. În cazul în care Serviciile se execută în incinta  Societatii sau a unui Afiliat al sau, Furnizorul 

se angajează să respecte toate regulile de ordine interioară, protecţia muncii, protecţia 

mediului, prevenirea-stingerea incendiilor aplicabile în respectiva incintă. Furnizorul se va 

asigura că subcontractorii si prepuşii săi si ai acestora (salariaţi, reprezentanţi legali, 

consultanti, etc ) cunosc si respecta respectivele reguli, prevederile legale aplicabile, inclusiv 

cele referitoare la detasarea si incadrarea in munca a personalului strain si detin autorizatiile si 

permisele necesare executarii activitatilor lucrative  şi se conformează acestora.  

6.3. Termenul de execuţie a Serviciilor va fi cel prevăzut în Comandă. În cazul în care în 

Comandă nu este specificată data la care execuţia Serviciilor trebuie să înceapă, termenul de 

execuţie va fi calculat începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care Furnizorul a acceptat 

în scris Comanda. În cazul în care în Comandă nu este prevăzută o dată anume până la care 

Serviciile trebuie finalizate, termenele exprimate într-un număr de zile se calculează pe zile 

calendaristice incepand cu data sus mentionata. Programul de lucru zilnic potrivit căruia 

Furnizorul va executa serviciile în incinta  Societatii va coincide cu programul de lucru prevăzut 

în regulamentul intern al  Societatii sau Afiliatului in incinta caruia se executa Serviciile.  

6.4. Furnizorul are deplina libertate sa organizeze activitatea membrilor echipei sale, poate sa 

aleaga specialistii necesari si sa revina asupra acestora, cu exceptia celor considerati „personal 

cheie” de catre Societate si pe care nu ii va putea inlocui decat cu acceptul prealabil scris al 

Societatii si pentru motive justificate, cu personal avand cel putin acelasi nivel de pregatire si 

experienta in domeniu. De asemenea, Furnizorul va fi responsabil de planificarea executiei 

Serviciilor si va prezenta Societatii spre aprobare programul elaborat cu privire la executarea 

Serviciilor. Cu exceptia situatiei in care ar fi imposibil fizic sau din punct de vedere legal 

Furnizorul va respecta instructiunile si indrumarile date de Societate in toate aspectele legate 

de Servicii. 

6.5. In situatia in care personalul furnizat pentru executarea Serviciilor este strain sau locul 

executarii Serviciilor nu este in Romania, Furnizorul se va asigura ca personalul sau si al 

subcontractorilor sunt buni cunoscatori ai limbii engleze. 

6.6. Execuţia parţială a Serviciilor de către Furnizor nu este permisă decât cu acordul expres, 

scris al  Societatii şi nu dă dreptul Furnizorului de a fi remunerat mai înainte de executarea 

integrală a tuturor Serviciilor prevăzute în Comandă. 

6.7. În cazul în care Părţile convin asupra unor termene intermediare cu privire la executarea 

Serviciilor iar Furnizorul nu respectă aceste termene,  Societatea poate impune Furnizorului să 

îşi prelungească programul de lucru, inclusiv prin executarea Serviciilor în două sau trei 

schimburi a câte opt ore. Absenţa unei solicitări din partea  Societatii cu privire la extinderea 

programului de lucru al Furnizorului în vederea recuperării întârzierilor nu va fi socotită ca o 

acceptare tacită a prelungirii termenului de execuţie şi nu îl va exonera pe Furnizor de obligaţia 

de a plăti penalităţi de întârziere. 

6.8. Furnizorul va fi responsabil pentru interpretarea cerintelor, datelor si informatiilor furnizate 

de Societate si se va asigura ca acestea sunt complete si corecte pentru furnizarea Bunurilor si 

executarea Serviciilor, omisiunea sau greselile sale de evaluare a datelor si informatiilor urmand  

sa nu fie de natura a-l exonera de executarea la timp si la valoarea agreata. 
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6.9 Furnizorul va asigura inainte de acceparea Comenzii si pe oarcursul executarii acesteia de 

absenta oricarui conflict de interese cu Societatea si Afiliatii acestuia in privinta executarii 

obiectului Comenzii. 

6.10. Furnizorul raspunde de integritatea celorlalte utilaje si echipamente aflate in locatia in 

care executa Serviciile, chiar daca acestea nu fac parte din specificul sau de activitate sau nu 

lucreaza in acel moment la ele (utilaje invecinate, conducte pe estacada, cabluri, conducte, 

aparate AMC si electrice, etc). 

6.11. Furnizorul va pastra curatenie la locul unde executa Serviciile si in organizarea de santier, 

iar dupa finalizarea, in tot sau in parte, a Serviciilor va indeparta fara intarziere si pe cheltuiala 

sa echipamentele si materialele, precum si toate deseurile rezultate si sa desfiinteze lucrarile 

provizorii in conditii de siguranta.  

6.12. Furnizorul va prezenta informari saptamanale Societatii, precum si la solicitarea acestuia, 

cu privire la stadiul livrarii Bunurilor si/sau executarii Serviciilor, precum si in orice situatii in 

care estimeza ca pot exista intarzaieri fata de graficele de executie agreate, propunand masurile 

pe care le considera oportune pentru eliminarea acestora. acceptarea de catre Societate a 

oricarui grafic de executie ajustat nu va exonera Furnizorul de raspundere pentru prejudiciul 

produs prin neexecutarea la termen a obligatiilor ce ii revin.  

6.13.  In cazul in care Furnizorul nu poate respecta termenele de executie, din vina sa, 

Societatea poate sa contracteze o parte din lucrari cu alti Furnizori, pe raspunderea si cheltuiala 

Furnizorului, astfel incat sa se poata respecta termenul de livrare si executare a Bunurilor si/sau 

Serviciilor, notificandu-l pe Furnizor in sensul incetarii partiale a Comenzii. Valoarea Comenzii 

va fi diminuata cu valoarea Bunurilor si/sau Serviciilor incredintate de Societate tertilor 

furnizori. 

6.14. Furnizorul va coopera cu buna credinta cu alti Furnizori selectati de Societate cu buna-

credinta, ori de cate ori este necesar sau i se solicita aceasta de catre Societate. 

6.15. În cazul în care Furnizorul va întârzia inceperea si/sau finalizarea Serviciilor faţă de 

termenele stabilit,  Societatea va putea percepe acestuia penalităţi de intarzaiere în cuantum 

de 0,06% din valoarea Serviciilor neexecutate la timp, pentru fiecare zi de întârziere. 

7.  Declaraţii. Garanţii 

7.1. Furnizorul declară si garanteaza că: 

(i) are capacitatea de exerciţiu şi deţine toate autorizările / licenţele / permisele necesare în 

vederea realizării obiectului Comenzii şi că nici un acord şi nici o promisiune sau obligaţie, 

contractată anterior cu terţe persoane, nu se opun încheierii raportului juridic izvorând din 

Comandă şi executării obligaţiilor Furnizorului conform acesteia; 

(ii) va respecta cerintele Societatii, legile si standardele tehnice aplicabile si detine capacitatea 

tehnica si resursele necesare pentru executarea obligatiilor ce ii revin; 

(iii) Bunurile si Serviciile executate in temeiul Comenzii vor fi libere de orice privilegii si/sau 

sarcini de orice fel. 

7.2. Furnizorul declară şi garantează că Bunurile livrate în baza Comenzii vor corespunde 

specificaţiilor din Comandă şi că nu vor prezenta Defecte. În cazul apariţiei vreunui Defect 

oricând înăuntrul unei perioade de garanţie de 24 de luni de la punerea in functiune dar un mai 

mult de30 (treizeci) de luni de la data încheierii Procesului Verbal de Recepţie Preliminară. 

Furnizorul va proceda deîndată la remedierea Defectelor, fie prin înlocuirea Bunului, fie prin 

repararea sa, după cum va solicita  Societatea urmand sa finalizeze actiunile corective intr.-un 
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termen scurt si rezonabil stabilit de parti, care nu va depasi 15 zile de la notificarea  Societatii. 

Toate cheltuielile privind inspectarea, diagnosticarea defectului, demontarea, transportul 

Bunului defect si al celui reparat sau care il inlocuieste, reparaţia şi reinstalarea Bunului dupa 

remediere vor fi în sarcina Furnizorului. In situatia in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatia 

privind remedierea Defectelor, Societatea va avea dreptul, fara ca garantía Furnizorului sa fie 

afectata, sa remedieze Defectele cu implicarea unui tert, pe costul Furnizorului. 

7.3. Termenul de garanţie prevăzut la art. 7.2. de mai sus se va prelungi în mod automat cu 

perioada cuprinsă între data la care  Societatea l-a înştiinţat pe Furnizor cu privire la constatarea 

Defectului şi data la care Defectul este remediat de Furnizor, respectiv funcţionarea / utilizarea 

Bunului este reluată normal (după caz), urmand ca pentru Bunurile inlocuite termenul de 

garantie sa fie cel prevazut la art. 7.2 de mai sus. 

7.4. Furnizorul declară şi garantează că Serviciile vor fi executate potrivit cerinţelor prevăzute 

în Comandă şi în Condiţiile Generale şi că nu vor prezenta Defecte. În cazul apariţiei vreunui 

Defect oricând înăuntrul unei perioade de garanţie de 12 (douasprezece) luni de la data 

încheierii Procesului Verbal de Recepţie Preliminară, Furnizorul va proceda de îndată la 

remedierea acestuia prin re-executarea corespunzătoare a Serviciilor. Toate cheltuielile privind 

executarea din nou a Serviciilor cu privire la care a fost constatat Defectul vor fi în sarcina 

Furnizorului. In privinta Serviciilor de proiectare perioada de garantie va curge de la data 

inceperii executarii fie a obiectivului de investitie sau a lucrarilor de  constructii-montaj, dupa 

caz, realizate pe baza documentatiilor de proiectare, iar nu de la finalizarea serviciilor de 

proiectare atestata prin emiterea de catre Societate a DRN (Document review notice) status A 

atestat predarea si avizarea favorabila a documentatiei de proiectare si semnarea procesului 

verbal de receptie calitativa si va continua pana la expirarea termenului de mai sus calculat de 

la semnarea procesului Verbal de Recepţie Preliminară de la finalizarea lucrarilor de constructie. 

7.5.  Furnizorul va fi obligat sa execute pe cheltuiala proprie toate remedierile necesare, 

provenite din vina sa, atat in timpul executarii Serviciilor, cat si in perioada de garantie. In 

situatia constatarii de vicii in executarea Serviciilor Societatea va notifica Furnizorul in termen 

de maxim 5 zile calendaristice de la data descoperirii acestora, urmand ca imediat Furnizorul 

sa intreprinda demersurile necesare pentru remedierea acestora si sa le finalizeze in cel mai 

scurt timp, astfel cum va fi agreat de Parti si care nu va putea depasi 15 zile de la data notificarii 

Societatii decat cu acordul prealabil scris al acesteia. 

7.6. Termenul prevazut de art. 1709 alin.2 Cod civil pentru denunţarea viciilor ascunse de către 

Societate nu va fi considerat aplicabil. 

7.7. Stabilirea de către Părţi a perioadei de garanţie contractuală conform celor prevăzute la 

art. 7.2. şi 7.4. de mai sus nu aduce atingere garanţiei legale prevazute de Legea nr. 10/1995 

(Legea privind calitatea în construcţii sau alta dispozitie legala similara care va inlocui aceasta 

lege) pentru Serviciile executate în baza Comenzii şi nu exonerează Furnizorul de raspunderea 

stabilită potrivit acestui act normativ. 

7.8.  Remediile prevăzute la aceasta secţiune nu exclud nici un alt remediu prevăzut de lege 

în cazul neîndeplinirii obligaţiilor Furnizorului. 

7.9. În cazul în care este prevăzut în Comandă sau la cererea Societatii transmisă Furnizorului 

ulterior emiterii Comenzii, Furnizorul va pune la dispoziţia  Societatii o Garanţie de Bună 

Execuţie, irevocabila si neconditionata, emisa de o banca cu buna reputatie, acceptata in 

prealabil de Societate si guvernata de Publicatia ICC nr. 758 privind Regulile Uniforme Pentru 

Garantiile La Cerere (sau versiunea subsecventa a acestora, dupa caz) al cărei cuantum va fi 

de cel puţin 10% din valoarea Bunurilor / Serviciilor furnizate în baza Comenzii.  Punerea la 
dispoziţie a Garanţiei de Bună Execuţie va fi realizată de Furnizor până la data încheierii 

Procesului Verbal de Recepţie Preliminară. Garanţia de de Bună Execuţie va fi valabilă pentru 
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perioada de garantie mentionata pentru Bunuri/Servicii plus o perioada de 2 luni, calculate de 

la data Procesului Verbal de Recepţie Preliminară.  

7.10. Daca Furnizorul nu remediaza Defectele in termenul convenit cu Societatea, Societatea 

este indreptatit sa solicite penalitati de intarziere in cuantum de 1 % pe zi de intarziere din 

valoarea Bunurilor si/sau Serviciilor in discutie. 

8. Cesiunea 

8.1. Furnizorului îi este strict interzis să transfere, indiferent de motiv, în totalitate sau în parte, 

obligaţiile sau drepturile care decurg din Comandă, constitui ipoteci sau orice alte garantii in 

favoarea tertilor fără acordul scris prealabil al  Societatii. Orice cesiune sau garantie efectuata 

cu nerespectarea acestei cerinţe va fi considerată inopozabilă şi va da dreptul  Societatii să 

denunţe unilateral Comanda prin transmiterea unei notificări cu efect de drept la data 

expedierii, fără nicio altă formalitate, fără acordarea vreunui termen de graţie şi fără a aduce 

atingere dreptului  Societatii de a solicita daune-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit 

ca urmare a realizării de cre Furnizor a unei cesiuni neautorizate.  

8.2.  Societatea va avea dreptul să cesioneze sau să transfere în orice alta modalitate Comanda 

către Afiliaţii săi, cesiunea urmând a produce efecte asupra Furnizorului de la data primirii 

notificării indicând realizarea acesteia. 

9. Subcontractarea 

9.1. Furnizorul nu va putea subcontracta nicio parte din furnizarea Bunurilor / executarea 

Serviciilor ce fac obiectul Comenzii decât dupa notificarea scrisa a Societatii cu precizarea partii 

din Serviciile /Bunurile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, a experientei si capacitatii 

subcontractorului si dupa obtinerea acordului prealabil, scris din partea  Societatii  cu condiţia 

ca în contractul încheiat între Furnizor şi subcontractor să fie prevăzute condiţii cel puţin la fel 

de restrictive ca cele prevăzute în Comandă (inclusiv în Condiţiile Generale). Indiferent daca in 

procedura de selectie pentru atribuirea Comenzii se prevede sau nu permisiunea subcontractarii  

Serviciilor sau Bunurilor ce fac obiectul Comenzii, Furnizorul va informa despre intentia sa de a 

executa anumite parti din obiectul Comenzii prin subcontractori si va fi raspunzator pentru 

verificarea si indeplinirea de catre acestia a tuturor cerintelor financiare, tehnice si legale si mai 

departe va furniza numele acestora, partea care seva executa de acestia si datele de identificare 

impreuna cu orice date necesare pentru evaluarea acestora din perspectivele mentionate mai 

sus. Odata aprobati subcontractorii acestia nu vor putea fi schimbati sau alti subcontractori 

utilizati decat pentru cazuri justificate si cu respectarea prevederilor de mai sus. 

9.2. Acordul  Societatii cu privire la subcontractarea unei părţi din furnizarea Bunurilor / 

Serviciilor nu va fi socotit a îl exonera pe Furnizor de răspunderea pentru buna executare a 

obligaţiilor sale rezultând din Comandă (inclusiv din Condiţiile Generale), a da dreptul 

Furnizorului să solicite majorarea preţului Bunurilor / Serviciilor ca urmare a subcontractării ori 

a crea un raport juridic direct între  Societate şi subcontractor. Furnizorul va răspunde pentru 

acţiunile şi omisiunile subcontractorului său întocmai ca pentru fapta proprie. 

9.3. În situaţia în care Furnizorul va utiliza în livrarea Bunurilor / executarea Serviciilor ce fac 

obiectul Comenzii un alt subcontractor decât cel acceptat expres de  Societate, acesta din urmă 

va putea solicita Furnizorului daune interese, care nu vor fi mai mici de 50% din valoarea 

Comenzii şi, dupa propria alegere: (i) rezilierea Comenzii, fără punere în întârziere, fără 

intervenţia instanţei de judecată / a tribunalului arbitral, prin simpla transmitere a unei notificări 

scrise în acest sens; sau (ii) livrarea Bunurilor/finalizarea Serviciilor rămase de livrat/executat, 
cu mijloace proprii ale Furnizorului şi ale eventualilor subcontractori acceptaţi de  Societate; in 

ambele situatii  Societatea si Afiliatii acestuia avand dreptul de a interzice  participarea 
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Furnizorului la procedurile de selectie organizate pentru atribuirea de contracte în viitor, 

eventualele oferte ale Furnizorului urmând a nu fi luate în considerare. 

9.4. În cazul în care devin aplicabile dispoziţiile art. 1856 din Codul civil, răspunderea 

Societatea faţă de subcontractori va fi limitată la prejudiciul direct si actual, cu excluderea 

oricărui prejudiciu viitor sau indirect, cum ar fi, fără limitare, profitul nerealizat. În limita 

maximă permisă de lege, această limitare se va aplica fără a distinge în funcţie de natura 

contractuală sau legală a răspunderii. Furnizorul va apăra şi despăgubi pe  Societate împotriva 

oricăror pretenţii ale subcontractorilor pentru prejudicii indirecte sau viitoare. 

9.5. Furnizorul va stipula in contractele incheiate cu subcontractorii sai dreptul neconditionat 

al Furnizorului de cesiune a contractului incheiat cu subcontractorul catre Societate in cazul in 

care  Societatea denunţă unilateral Comanda acceptată de Furnizor, iar  Societatea doreste 

preluarea respectivului contract. 

10.  Suspendarea şi Încetarea Executării Comenzii 

10.1.  Oricând înainte de livrarea Bunurilor şi/sau de finalizarea Serviciilor, Societatea poate 

să suspende, integral sau parţial, executarea Comenzii prin transmiterea unei notificări scrise 

în acest sens, cu efect imediat la data expedierii. În acest caz, cu exceptia situatiei in care 

suspendarea se datoreaza ca urmare a culpei Furnizorului in executarea obligatiilor ce ii revin, 

Furnizorul va putea pretinde ca  Societatea să îi achite contravaloarea Bunurilor 

livrate/Serviciilor executate si receptionate până la data suspendării executării Comenzii 

precum şi costurile directe, rezonabile şi dovedite pentru suspendarea executării Comenzii şi, 

ulterior, pentru reluarea livrării Bunurilor/execuţiei Serviciilor, iar Furnizorul  va fi obligat sa 

conserve Bunurile si Serviciile executate pana la data suspendarii. În mod expres vor fi excluse 

orice pretenţii ale Furnizorului constând în costuri şi pierderi indirecte, inclusiv, fără limitare, 

profitul nerealizat, pierderea de contracte etc.  

10.2.  Societatea poate denunţa unilateral Comanda, integral sau parţial, printr-o notificare 

scrisă adresată Furnizorului, în orice moment va considera de cuviinţă potrivit intereselor sale, 

prin transmiterea unei notificări cu efect de drept la data expedierii. Într-o atare situaţie,  

Societatea va achita Furnizorului contravaloarea Bunurilor livrate/Serviciilor executate până la 

data denunţării Comenzii precum şi costurile directe, rezonabile şi dovedite pentru încetarea 

executării acesteia. În mod expres vor fi excluse orice pretenţii ale Furnizorului constând în 

costuri şi pierderi indirecte, inclusiv, fără limitare, profitul nerealizat, pierderea de contracte 

etc. 

10.3. În cazul în care Furnizorul (i) încalcă oricare din obligatiile prevazute în Comanda 

(inclusiv în Condiţiile Generale) sau in prevederile legale aplicabile şi/sau (ii) nu mai deţine 

autorizaţiile / avizele / permisele necesare şi/sau (iii) nu mai îndeplineşte orice alte condiţii 

pentru executarea Comenzii şi/sau (iv) comite o încălcare a obligaţiilor sale rezultând dintr-un 

contract încheiat cu  Societatea sau unul dintre Afiliaţii  Societatii (cross-default),   Societatea 

va putea rezilia Comanda prin transmiterea unei notificări cu efect de drept la data expedierii, 

fără nicio altă formalitate, fără acordarea unui termen de graţie şi fără interventia instanţei de 

judecată / tribunalului arbitral.  

10.4.  Obligaţiile născute până la data încetarii Comenzii, indiferent de motiv, vor fi executate 

de Părţi întocmai şi cu bună credintă. 
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10.5. Vor subzista încetării Comenzii, indiferent de motiv, prevederile Comenzii (inclusiv ale 

Condiţiilor Generale) privind soluţionarea disputelor, garanţiile, obligaţiile de despăgubire şi 

confidenţialitatea informaţiilor. 

10.6. Daca suspendarea executarii Comenzii sau incetarea acesteia rezulta din nerespectarea 

obligatiilor ce revin Furnizorului, orice costuri suplimentare intampinate de catre Societate sau 

Afiliatul sau care detine calitatea de beneficiar final al Bunurilor/Serviciilor, respectiv daune 

care vor fi direct determinate de Furnizor vor fi suportate de catre acesta. 

10.7.Daca una din parti devine voluntar sau involuntar, subiectul procedurilor prevazute de 

legea privind procedura insolventei, sau al unei alte legi sau proceduri pentru protejarea 

debitorilor cu dificultati financiare, sau intreprinde sau este supus oricarei actiuni pentru 

lichidarea sau dizolvarea sa, sau are numit un administrator judiciar sau lichidator pentru toate 

sau orice parte din bunurile sale, si, in cazul in care orice act de natura celor mentionate anterior 

este involuntar, consecintele nu sunt remediate intr-un interval rezonabil, cealalta parte poate 

notifica in scris asupra deciziei sale de incetare a Contractul, incetare care va produce efecte 

imediat sau conform prevederilor din legea romana,daca aceasta este aplicabila, si fara 

interventia instantei.  

10.8. În cazul în efectuării de către Societate a unei plăţi în avans către Furnizor în baza 

Comenzii şi încetării executării Comenzii din orice motiv mai înainte ca respectivul avans să se 

fi stins prin livrarea de Bunuri / executarea de Servicii de către Furnizor,  Societatea va putea 

solicita deîndată rambursarea sumei cuvenite din Garanţia de Restituire a Avansului, printr-o 

cerere scrisă adresată băncii emitente, în care vor fi învederate cele de mai sus. 

11. Confidenţialitate 

11.1.  Furnizorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor identificate ca atare 

şi transmise de  Societate în legătură Comanda, pe toată perioada executării acesteia, cât şi 

pe o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea Comenzii din orice motiv, cu exceptia cazului in 

care o perioada mai lunga este aplicabila si este notificata Furnziorului de Societate, sub 

sancţiunea atragerii răspunderii Furnizorului pentru toate daunele provocate prin nerespectarea 

obligaţiei de confidenţialitate.  

11.2. Furnizorul este îndreptăţit să folosească informaţiile confidenţiale care îi sunt dezvăluite 

numai pentru executarea Comenzii. În situaţia în care Furnizorul este nevoit să dezvăluie unor 

terţi informaţii confidenţiale primite de la  Societate, în vederea executării Comenzii, Furnizorul 

va obţine acordul prealabil scris al  Societatii cu privire la efectuarea dezvăluirii şi va încheia cu 

terţul un acord de confidenţialitate în condiţii cel puţin la fel de restrictive ca cele prevăzute în 

Comandă (inclusiv în Condiţiile Generale) mai înainte de a îi transmite informaţiile confidenţiale. 

Dezvăluirea de informaţii confidenţiale către terţi se va realiza numai în limitele în care este 

necesar pentru realizarea obiectului Comenzii. De asemenea, Furnizorul are obligatia să nu 

utilizeze sau să exploateze informatii confidentiale în interes propriu sau în beneficiul altor 

persoane, în scopuri concurenţiale sau în scopul obţinerii de beneficii necuvenite in raport cu 

Societatea si Afiliatii sai si să restricţioneze accesul la informaţii confidenţiale acelora dintre 

cadrele de conducere, administratorii şi angajaţii şi consultanţii cărora le este necesar în mod 

clar accesul la acestea în vederea executarii Comenzii. 

11.3. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică informaţiilor confidenţiale care 
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(a) se aflau în posesia Furnizorului înainte de data intrarii in vigoare a Comenzii şi nu au fost 

obţinute, nici direct nici indirect, de la Societate, un Afiliat al Societatii sau de la un terţ care le 

detinea in mod legal si nu avea obligatia de pastrare a confidentialitatii fata de acestea;  

(b) sunt sau devin ulterior intrarii in vigoare a Comenzii publice fără culpa Furnizorului;  

 (c) sunt dezvăluite în baza cerinţelor legilor aplicabile către o autoritate competentă.  

11.4. Chiar în situaţia în care  Societatea nu le va descrie în mod expres ca atare, vor fi 

considerate informaţii confidenţiale orice informaţii sau date furnizate de  Societate, indiferent 

de forma în care acestea sunt transmise sau păstrate (fie verbal, în scris, electronic, pe suport 

de hârtie sau vizual) şi indiferent dacă acestea sunt dezvoltate de  Societate sau de un terţ, 

informaţiile în legătură cu Comanda, situaţia economică a  Societatii si a Afiliatilor sai, toate 

planurile strategice şi de dezvoltare, secrete comerciale, evidenţele tranzacţiilor, liste de clienţi, 

evidenţele proiectelor, rapoarte de piaţă, manuale, de afaceri, politici şi proceduri, tehnologiile, 

procedeele şi proiectele tehnice, instalaţiile, programele pentru calculator utilizate de  Societate 

în desfăşurarea activităţii sale, precum şi orice date cu caracter personal privind salariaţii, 

consultanţii, reprezentanţii legali şi/sau asociaţii ROMNISERV şi /sau ai Afiliaţilor săi  

11.5. Furnizorul si/sau oricare dintre angajatii, reprezentantii, colaboratorii ori afiliatii acestuia 

nu va avea dreptul să prezinte în comunicatele sale, declaraţiile sale publice, anunţurile sale 

sau în orice alte documente cu caracter publicitar faptul că se află/s-a aflat în relaţii comerciale 

cu  Societatea  sau utiliza in orice modalitate marcile, logo-urile si orice alte insemne ale  

Societatii sau afiliatilor acestuia, fără acordul prealabil scris al acestuia din urmă.  

12. Proprietate Intelectuală  

12.1. Furnizorul are obligaţia exclusivă să se asigure că utilizarea de către  Societate a 

documentaţiilor furnizate în legătură cu Bunurile si Serviciile precum şi a Bunurilor livrate si 

Serviciilor executate în temeiul Comenzii nu va determina încălcărea de către  Societate a 

vreunui drept de proprietate intelectuală aparţinând unui terţ.  

12.2. Furnizorul va apăra şi va despăgubi  Societatea şi, după caz, pe beneficiarul acestuia (în 

cazul în care  Societatea lansează Comanda în calitate de antreprenor) împotriva oricăror 

pretenţii rezultând din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală aparţinând terţilor 

(inclusiv cu privire la brevete, desene, mărci înregistrate, drepturi de autor etc.) şi va suporta 

daunele-interese pentru întreg prejudiciul ocazionat de o asemenea încălcare, costurile, taxele 

şi cheltuielile de orice natură solicitate de terţe persoane sau care vor fi suportate de către  

Societate în legătură cu procurarea Bunurilor si executarea Serviciilor care nu pot fi folosite ca 

urmare a încălcării unui drept de proprietate intelectuală al unui terţ. 

13. Notificări 

13.1. Orice notificare sau comunicare în legătură cu executarea Comenzii, va fi considerată 

valabilă şi va produce efecte numai atunci când este transmisă de o Parte celeilalte Părţi în 

scris, semnata de persoana de contact desemnata in Comanda din partea fiecarei parti si 

depusa personal de Parte sau expediata prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 

prin fax sau e-mail, la adresele mentionate în Comandă.  

13.2. Notificarea / comunicarea va contine o mentiune referitoare la numarul de Comanda 

acordat de catre fiecare parte si va fi considerată recepţionată, daca nu se prevede altfel în 

cuprinsul Comenzii (inclusiv în Condiţiile Generale), la momentul înmânării, daca este depusă 
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personal de către una din Părţi, la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau in momentul primirii confirmării de către 

expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax (cu condiţia ca trimiterea să nu fi 

intervenit într-o zi nelucrătoare pri în afara intervalului orar 09.00 - 18.00, caz în care va fi 

considerată recepţionată la orele 09.00 ale zilei lucrătoare următoare), iar in cazul e-mail-ului 

la primirea de catre expeditor a confirmarii primirii prin e-mail de la cealalta parte (fara a se 

lua in considerare mesajele automate, de tip return receipt,  out of office  sau  alte raspunsuri 

automate). 

13.3. Fiecare din Parti va putea schimba datele de notificare prin transmiterea unei notificari 

in care vor fi incluse noile date pentru corespondenta, valabile de la data comunicarii. 

13.4.  Pentru evitarea oricarui dubiu, orice act din cele mentionate la pct.13. 1 de mai sus, va 

trebui sa fie emis cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul document. 

Partile se declara de acord ca nerespectarea prevederilor prezentei secţiuni se sanctionează cu 

inopozabilitatea respectivei notificari, cereri, comunicări sau informări. Pentru evitarea oricarui 

dubiu, semnarea oricarui act din cele mentionate la pct. 13.1 de mai sus de catre persoana de 

contact desemnata de fiecare parte sa actioneze pentru si in numele partii respective care nu 

respecta termenii si conditiile prezentului document si/sau care depaseste limitele convenite de 

parti si/sau adauga la Comanda, indiferent sub ce forma, este lovit de nulitate si lipsit de orice 

efect juridic.  Nicio parte nu poate invoca in beneficiul sau vreun drept, indiferent de natura 

acestuia, care s-ar fi nascut in baza unui act emis cu incalcarea prezentului articol si nici nu 

poate pretinde celeilalte parti executarea vreunei obligatii, indiferent de natura acesteia, ca 

urmare a emiterii unui act cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol 

13.5. Nicio modificare a coordonatelor prevazute în Comandă nu este opozabilă celeilalte Părţi 

decât în cazul în care a fost notificată în prealabil în condiţiile mai sus amintite. 

14. Forta Majora 

14.1. Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligaţiilor în caz de forţă 

majoră. Forţa majoră reprezintă un eveniment imprevizibil la data acceptării Comenzii şi care: 

(i) excede controlul rezonabil al Părţii afectate, neputând fi prevenit, împiedicat sau înlăturat 

prin grija şi eforturile rezonabile depuse de către aceasta (ii) nu se datoreaza culpei părţii 

afectate şi (iii) face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale de către partea care le 

invocă. Partea care invocă forţa majoră va transmite o notificare în acest sens celeilalte Părţi 

în termen de trei zile de la data producerii sale şi îi va comunica actele doveditoare ale forţei 

majore, inclusiv certificatul emis de Camera de Comerţ şi Industrie a Romaniei prin care se 

constată forţa majoră, în termen de 10 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră.  

14.2. Partea afectată de evenimentul de forţă majoră va depune eforturi rezonabile pentru a 

înlătura efectele acestui eveniment cu privire la executarea obligatiilor care îi revin în temeiul 

Comenzii, fără să prejudicieze dreptul celeilalte Părţi de a solicita încetarea raportului juridic 

născut în temeiul Comenzii, prin transmiterea unei notificări cu efect de drept la data expedierii, 

dacă forţa majoră îşi manifestă consecinţele pe o perioadă totală (rezultată în urma unuia sau 

mai multor evenimente de forţă majoră) mai mare de 30 de zile calendaristice. 

15. Legea aplicabilă. Litigii 

15.1. Comanda (inclusiv orice acte subsecvente acesteia) este guvernată de şi încheiată în 

conformitate cu legea română. 
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15.2. Orice dispută decurgând din sau în legătură cu Comanda, inclusiv cele referitoare la 

încheierea, valabilitatea, interpretarea, executarea, desfiinţarea  sau încetarea sa va fi 

soluţionată de Părţi pe cale amiabilă. 

15.3. În cazul în care Părţile nu ajung la o solutie amiabilă în situaţiile descrise la articolul 

precedent, disputele se vor soluţiona de catre instantele judecatoresti competente din 

Bucuresti. 

16. Asigurări 

16.1. Furnizorul va incheia cu titlu minimal si va mentine valabile pe toata durata executiei 

Comenzii asigurarile stabilite in prezenta clauza, solicitand acelasi lucru si subconmtractorilor 

sai sau incluzandu-i pe acestia in masura mosibilului in asigurarile incheiate de el, cu asiguratori 

autorizati si cu o buna reputatie, incluzand Societatea si beneficiarul final in calitate de co-

asigurati (cu exceptia asigurarii de raspundere a anagajtorului si a celei pentru compensarea 

angajatilor. In masura posibilului, toate asigurarile vor cuprinde clauza ca asiguratorii renunta 

la orice drept de recurs impotriva Societatii, Afiliatilor acestuia si beneficiarului final in legatura 

cu Comanda. Furnizorul se obliga sa notifice  Societatii cu cel putin 15 zile inainte de modificarea 

sau incetarea unei asigurari. 

16.2. Asigurarile care vor fi incheiate si detinute de furnizor conform prezentei clauze vor fi: 

(i) raspunderea angajatorului si compensare a angajatilor carea copera vatamarea corporala, 

boala sau invaliditatea, decesul angajatilor Furnizorului  

(ii) asigurari de raspundere civila auto impotriva vatamarii corporale si daunelor aduse 

proprietatii pentru toate autovehiculele si agregatele auto utilizate in executarea Comenzii, 

indiferent daca sunt detinute cu titlu de proprietar sau cu alt titlu, la valoarea minima prevazuta 

de legea aplicabila; 

(iii) asigurare de raspundere civil afata de terti impotriva vatamarilor corporale si daunelor 

aduse proprietatii, la o valoare un mai mica decat valoarea Comenzii; 

(iv) În cazul Serviciilor constând în executarea de activitati de construcţii, Furnizorul va preda 

către  Societate, în termen de 7 (şapte) zile de la acceptarea Comenzii, o poliţă de asigurare 

de tip “toate riscurile” privind lucrarile de construcţii-montaj, pentru a acoperi răspunderea 

constructorului (Secţiunea “Pagube materiale” şi Secţiunea “Raspundere civilă legala”, urmand 

ca fiecare sectiunesa aiba o limită valorică de răspundere de minim valoarea Comenzii 

transferabilă către  Societate), valabilă pe o perioadă mai lungă cu o lună decât cea a executării 

Serviciilor prevăzute în Comandă. 

(iv) in cazul Serviciilor de proiectare, servicii de consultanta si alte tipuri de servicii pentru care 

o astfel de asigurare este posibila, asigurare de raspundere profesionala, la valoarea agreata 

cu Societatea. 

16.3. Furnizorul va pune la dispozitia Societatii dovada asigurarilor, la cerere. Nerespectarea 

de către Furnizor a obligaţiei de a procura sau comunica asigurarea va da dreptul  Societatii să 

procedeze la rezilierea Comenzii, în condiţiile art. 10.3. (i) de mai sus. 

17. CONFORMITATEA CU REACH 

17.1. In situatia in care Bunul (substanta, articolul, preparatul) ce face obiectul prezentei 

Comenzi, se afla in sfera de aplicare a Regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 al Parlamentului 
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European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea 

substantelor chimice (denumit in continuare Regulamentul REACH), asa cum a fost modificat 

si completat de toate modificarile ulterioare, partile declara ca au luat la cunostinta de 

prevederile Regulamentului REACH si se angajeaza sa se conformeze intotdeauna si in totalitate 

la prevederile acestuia referitoare la respectivul Bun. Partile convin sa coopereze in orice 

privinta pentru indeplinirea cerintelor prevazute de Regulamentul REACH. 

17.2. Furnizorul informeaza Societatea despre inregistrarea Bunului ce face obiectul Comenzii 

in conformitate cu Regulamentul REACH. Dosarul de inregistrare contine utilizarile specificate 

in Lista Utilizarilor Identificate, si in mod corespunzator Bunul a fost inregistrat pentru aceste 

utilizari. Furnizorul vinde Produsul pentru utilizarile mai sus mentionate. Societatea se obliga 

sa foloseasca Produsul pentru acele utilizari pentru care a fost inregistrat si nu pentru altele.  

17.3. Furnizorul are obligatia de a transmite Societatii Fisa cu Date de Securitate (FDS) a 

Bunului in format tiparit sau electronic. Partile convin ca in cazul in care FDS va fi actualizata, 

Furnizorul va preda noua versiune actualizata a FDS catre Societate in format electronic (prin 

e-mail sau pe un suport de stocare a datelor) cu conditia ca datele relevante de contact sa fie 

furnizate Furnizorului in acest scop de catre Societate. 

18. Variatii 

18.1. “Variatie” desemneaza orice modificare pe care Furnizorul trebuie sa o aduca Bunurilor 

si/sau Serviciilor, care poate afecta costurile Furnizorului si/sau termenele de executie si care 

este ceruta de Societate. 

18.2. In cazul in care Furnizorul considera ca este indreptatit sa primeasca o Variatie, acesta 

va inainta o solicitare scrisa in acest sens Societatii, in termen de maxim 2 zile de la aparitia 

evenimentului care a generat Variatia. O asemenea cerere va contine detalii despre eveniment, 

precum si toate datele tehnice relevante si orice alte informatii care pot fi necesare Societatii 

pentru a emite o Variatie.  

18.3. In termen de 14 zile de la primirea solicitarii, Societatea fie va accepta, fie va respinge 

solicitarea de Variatie, un asemenea refuz trebuind sa fie in scris si motivat, sau Partile vor 

conveni asupra costurilor si/sau modificarilor termenelor de executie implicate de respective 

Variatie. Un asemenea acord va fi consemnat in scris, intr-un act aditional la Comanda, 

precizandu-se orice modificare a pretului sau a graficului de executie. 

19. Protectia Datelor cu Caracter Personal 

19.1. Partile nu prefigureaza ca in baza Comenzii sa fie transmise date cu caracter personal, 

altele decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Comenzii, a 

reprezentantilor legali/imputernicitilor din partea partilor, afiliatilor sau subcontractorilor 

acestora (in masura in care afiliatii, subcontractorii si reprezentantii acestora sunt implicati in 

executarea contractului), ca de exemplu nume, functia, adresa de business, nr. de telefon, 

email de business si alte date similare. Datele cu caracter personal ale oricarei parti, afiliati 

sau  subcontractori ai acesteia, la care cealalta parte, in calitate de operator de date, sau 

persoanele sale împuternicite care prelucrează date cu caracter personal in numele si pe seama 

acesteia precum si salariații acesteia vor avea acces în derularea Comenzii, se vor prelucra in 

condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  
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19.2. Astfel, fiecare parte primeste din partea celeilalte dreptul de a procesa datele cu caracter 

personal ale acesteia, afiliatilor, subcontractorilor sai, respectiv a reprezentantilor 

legali/imputernicitilor acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si 

subcontractorilor) in scopul exclusiv si limitat al executarii obiectului Comenzii, pentru 

respectarea legislației și a procedurilor legale aplicabile și pentru a răspunde solicitărilor din 

partea autorităților guvernamentale relevante si pentru alte situatii in care Regulamentul 

general privind protecţia datelor stabileste prelucrarea legala a datelor cu caracter personal. 

Fiecare parte va: (i) colecta, gestiona si stoca datele cu caracter personal primite de la cealalta 

parte in stricta confidentialitate, utilizand diligenta corespunzatoare ceruta de obligatiile sale 

prevazute in Comanda si legea aplicabila, evitand  accesul, utilizarea, dezvaluirea neautorizate 

sau pierderea acestora; (ii) utiliza datele cu character personal primite de la cealalta parte doar 

pentru executarea obiectului Comenzii; (iii) nu va vinde, instraina, transfera, distribui, inchiria 

sau dispune in alt fel de datele cu character personal primite pentru scopurile sale persoanle, 

in beneficiul sau sau al altor persoane. 

19.3. Fiecare parte care va actiona ca operator de date cu caracter personal in sensul celor 

precizate la articolul de mai sus va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte parti, 

afiliatilor, subcontractorilor acesteia si reprezentantilor/imputernicitilor acestora (cu rezerva 

facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractorilor) în scopul executării Comenzii, pentru 

a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, 

cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a 

clientelei conform legislației aplicabile, etc., in condițiile Regulamentului General privind 

protecția datelor. 

19.4. Fiecarei parte ii revine obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din 

Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții si salariații sai împuterniciți in 

relația cu celalta parte si va solicita indeplinirea acestei obligatii de catre Afiliatii si 

subcontractorii fiecareia in raport cu reprezentantii si salariatii acestora (cu rezerva facuta mai 

sus in privinta afiliatilor si subcontractorilor), cu privire la prelucrarea datelor lor de către 

cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a Contractului, pentru verificările si raportările 

prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr. 

656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor (sau alta dispozitie legala similara 

care va inlocui aceasta lege), precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si 

combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in funcție de relația 

contractuala. 

 

19.5. In continuare, fiecare parte care va actiona ca operator de date cu caracter personal va 

asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede 

articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel, fiecare parte  se obligă 

să ia și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor 

cu caracter personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, 

dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale 

20. Diverse 

20.1. Partile vor fi de drept in intarzaiere in situatia neexecutarii la termen a obligatiilor ce le 

revin. 

20.2.  Daca orice prevedere a Comenzii si/sau prezentelor Conditii generale va fi gasita de 

orice instanta competenta ca nula sau inaplicabila, nulitatea sau inaplicabilitatea respectivei 

prevederi nu va afecta si celelalte prevederi ale documentelor mentionate, care vor ramane in 
vigoare si vor continua sa produca efecte intre Parti. partile vor negocia cu buna credita 
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inlocuirea prevederii afectate cu o prevedere apta sa corespunda intentiei avute in vedere de 

parti la emiterea Comenzii si obiectivelor urmarite de Societate. 

20.3. Prin semnarea Comenzii, din care fac parte prezentele Conditii generale Furnizorul 

declara si recunoaste ca la incheierea raportului juridic contractual a avut posibilitatea 

negocierii clauzelor acestuia si ca le-a acceptat in în deplină cunoştinţă de cauză. 

20.4. In privinta Serviciilor, Furnizorul declara si agreaza ca, pentru o perioada de 24 luni de 

la data incetarii prezentului Contract nu va initia direct sau indirect niciun contact cu angajatii, 

agentii, colaboratorii, consultantii Societatii si ai Afiliatilor sai ( in masura in care acestia din 

urma au fost implicate in furnizarea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul Comenzii) in scopul 

de a le solicita, a-i determina sau influenta sa inceteze orice relatie de munca, comerciala, sau 

orice alta relatie avand o natura contractuala in care sunt implicati acestia cu Societatea sau 

Afiliatii acestuia, in caz contrar urmand sa raspunda pentru intregul prejudiciu datorat. 

20.5 Orice modificari aduse Comenzii, inclusive prezentelor Conditii generale sunt valabile si 

executorii cu conditia ca acestea sa rezulte expres din documentele semnate de ambele Parti. 

20.6. Neexercitarea de catre Societate a unui drept izvorat din Comanda sau legea aplicabila 

sau de a solicita executarea de catre Furnizor a oricarei obligatii ce revine acestuia nu va 

constitui o renuntare la dreptul ce ii revine Societatii de a solicita executarea de catre Furnizor 

a respectivei obligatiei. 

 

 

Prezentele Condiţii Generale au fost semnate in limbile romana si engleza si fac parte integrantă 

din Comanda __________, iar in cazul in care apar orice discrepante intre cele doua versiuni, 

versiunea in limba romana va prevala in situatia in care Furnizorul este resident roman, urmand 

ca versiunea in engleza sa prevaleze in situatia in care Furnizorul este nerezident. 

Persoanele fizice care au semnat Conditiile generale si Comanda, fie olograf fie utilizand o 

semnatura electronica, in oricare dintre modalitatile prevazute mai jos, declara ca au dreptul 

sa reprezinte legal persoanele juridice semnatare potrivit legii si propriilor acte statutare si isi 

asuma intreaga responsabilitate juridica din eventuala invocare a lipsei calitatii de reprezentant.  

Partile convin expres ca atat Comanda cat si Conditiile generale pot fi semnate de reprezentantii 

legali ai fiecarei parti sau imputernicitii acestora atat olograf, cat si utilizand o semnatura 

electronica. Indiferent de formalitatea aleasa de parti pentru semnarea documentelor 

mentionate mai sus, partile convin expres ca toate exemplarele Comenzii si Conditiilor generale 

(in format electronic sau fizic, pe suport de hartie- semnat olograf sau printat) au aceeasi forta 

juridica.  

Fiecare parte garanteaza ca semnatura electronica aplicata de fiecare dintre persoanele fizice 

semnatare este alocata reprezentantilor sai indreptatiti conform legii aplicabile si/sau actelor 

statutare sa reprezinte legal partea respectiva, sau imputernicitilor acestora, dupa caz. Prin 

„semnatura electronica” in intelesul prezentelor Conditii Generale este definita modalitatea de 

semnare in format electronic a inscrisurilor in baza unui certificat digital calificat nesuspendat 

sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare 

a semnăturii electronice eliberat de un furnizor autorizat conform legislatiei aplicabile fiecarei 
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parti prin care respectivul inscris semnat electronic este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile 

şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

 

 

 

 

 

 

 


