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               Termeni & Condiții ProMinent Verder srl Romania 
 
 
 
1. Generalități 
1.1 În prezentul set de termeni și condiții șunt utilizați următorii termenii și definiții: 
 
Produs: articole, inclusiv servicii precum lucrări de întreținere și de verificare; 
 
în scris: documente semnate de ambele părți sau transmise prin poștă, fax, e-mail sau orice alte mijloace tehnice de 
comunicare care au fost convenite în prealabil de către părți; 
 
Furnizor: persoana care face referire la aceste condiții în cadrul ofertei sale și / sau al diverselor confirmări; 
 
Beneficiar: persoana căreia îi este adresată oferta și / sau confirmarea; în aceste condiții, prin servicii se vor înțelege implicit și 
lucrările contractate. 
 
1.2 Prezentele condiții au aplicabilitate și constituie o parte integrantă a oricărei oferte elaborate și transmise, a oricărei 
înțelegere contractuală sau a oricărei relații juridice ce s afost stabilită între Furnizor și Beneficiar. Aplicabilitatea oricărui termen 
sau dispoziție la care face referire Beneficiarul va fi exclusă în mod expres. 
 
1.3 Orice abateri de la aceste condiții vor fi convenite în mod expres de către părți și exclusiv în scris. 
 

1.4 Prezentele condiții au aplicabilitate inclusiv în cazul contractelor conexe sau ulterioare. 
 
1.5 În cazul în care, pentru una sau mai multe dispoziții din prezentul set de termeni și condiții, este invocată nulitatea relativă, 
nulitatea absolută sau ineficiența dovedită, restul dispozițiilor care fac obiectul acestor condiții vor rămâne în vigoare în 
întregime și vor produce efecte, în consecință, iar Furnizorul și Beneficiarul au obligația de a se consulta reciproc, în vederea 
stabilirii de noi dispoziții - care să poată înlocui în mod adecvat dispozițiile inițiale, astfel încât atât scopul, cât și intenția 
dispozițiilor inițiale să fie respectate în cea mai mare măsură posibilă. 
 
1.6 Furnizorul nu are obligația de a solicita îndeplinirea strictă a acestor condiții de către Beneficiar, în cazurile pe care 
Furnizorul le consideră adecvate. Prin aceasta nu se va înțelege pierderea de către Furnizor a dreptului de a solicita respectarea 
strictă a condițiilor Beneficiarului în cazuri viitoare - similare sau diferite. 
 
1.7 În eventualitatea unei inconsecvențe sau discrepanțe între prezentul set de Termeni și Condiții generale și oferta în cadrul 
căreia aceste aspecte sunt admise drept aplicabile, vor prevala întocmai dispozițiile ofertei transmise. 
 
1.8 Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau de a completa aceste condiții. Termenii și clauzele modificate se 
consideră acceptate dacă nu sunt în mod explicit respinse de către Beneficiar în termen de 14 zile. 
 
2. Oferta 
 
2.1 Orice ofertă făcută de Furnizor nu va reprezinta o obligație pentru cealaltă parte. 
 
2.2 Acceptarea ofertei se face în scris, prin semnarea ofertei în termenul specificat în cadrul acesteia sau, dacă nu este 
specificat nici un termen, în termen de 30 de zile de la data înscrisă pe ofertă. 
 
2.3 Fiecare ofertă se bazează pe îndeplinirea prevederilor contractului de către Furnizor - în condiții normale de exploatare și în 
cadrul programului normal de lucru al acestuia. 
 
3. Acceptare 
3.1 Acceptarea ofertei și / sau acordarea contractului aferent se va face în scris, prin semnarea ofertei sau a unui bon de 
comandă. Începerea efectivă a executării contractului de către Furnizor, inclusiv, dar fără a se limita la plata facturilor expediate 
de către Furnizor, constituie acceptarea întocmai a prezentelor condiții. 
 
3.2 În cazul și în măsura în care un acord este încheiat în baza unui preț fix, se vor derula întocmai doar activitățile care fac 
obiectul respectivului acord. În cazul lucrărilor suplimentare, în cadrul cărora munca adițională este considerată a include toate 
activitățile care nu au fost evaluate și oferite de Furnizor și, prin urmare, nu fac obiectul contractului, Furnizorul are dreptul să 
transmită o ofertă suplimentară, lucrările aferente urmând a fi executate doar după semnarea ofertei sau a unui bon de 
comandă corespunzător. 
 
3.3 Promisiunile și înțelegerile verbale făcute de angajații Furnizorului îl vor obliga pe acesta din urmă doar în măsura în care 
acestea au fost și confirmate în prealabil de către Furnizor. 
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4. Preț stabilit. Plată 
 
4.1 Prețurile menționate de Furnizor exclud taxa pe valoarea adăugată și alte taxe guvernamentale aplicabile în cazul 
vânzărilor și livrărilor, bazându-se pe livrări de tip franco Sibiu, în conformitate cu Incoterms 2010 EXW – cu 
aplicabilitate stabilită de la data efectivă a vânzării vizate, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către părțile 
semnatare.  
 
4.2 În cazul în care unul sau mai mulți dintre factorii principali de cost crește după data încheierii acordului - chiar 
dacă acest lucru se întâmplă ca urmare a unor circumstanțe catalogate drept previzibile - Furnizorul are dreptul să 
majoreze, în consecință, prețul inițial convenit de părți. 
 
4.3 Ambalajul nu este inclus în prețul convenit, urmând a fi taxat separat. 
 
4.4 În cazul în care Furnizorul a fost de acord să puna in functiune produsul / instalația care face obiectul contractului, prețul se 
va calcula prin includerea lucrărilor aferente de punere in functiune și a celor legate de intervenții operative și de gestionare a 
resurselor pentru o bună funcționare a produsului la locul specificat în ofertă, urmând a însuma absolut toate costurile rezultate, 
cu excepția celor excluse din calcul în temeiul alineatelor precedente. 
 
4.5 Reclamațiile transmise ca răspuns la o factură recepționată vor fi și acceptate, doar dacă acestea au fost transmise în scris 
în termen de maxim 10 zile de la data înscrisă pe factură; în caz contrar, dreptul de a respinge respectiva factură este invalidat. 
4.6 Dacă nu este specificat altfel în ofertă, confirmare de comandă sau contract, achitarea contravalorii echipamentelor 
comandate se face astfel:   
  - 15 % avans contra unei facturi emisă de Furnizor pentru 15 % din valoarea echipamentelor comandate   

  - 85 % la livrare contra unei facturi emisă de Furnizor pentru 85 % din valoarea echipamentelor comandate   
   Plățile se vor efectua în RON, iar valoarea acestora se va calcula având la bază cursul de schimb EUR-RON anunțat de BNR ca 
fiind valabil pentru data la care se emite factura. 
Dacă nu este specificat altfel, prețurile nu includ TVA   
 
4.7 În cazul în care Beneficiarul nu plătește o factură în timp util sau în întregime, acesta se consideră ca fiind implicit într-o 
situație de neîndeplinire a obligațiilor contractuale. Beneficiarul va datora astfel o dobândă de întârziere stabilită la rata legală a 
dobânzii, plus un procent de 2% (pentru 14 zile). În plus, toate costurile suportate de către Furnizor pentru obținerea plății – 
atât în instanță cât și în afara acesteia - vor fi suportate exclusiv de către Beneficiar. Cheltuielile extrajudiciare necesare pentru 
finalizarea respectivei acțiuni sunt stabilite la un procent de 15% din suma datorată, pornind de la un minim de 150,00 EURO. 
 
4.8 În perioada de nerespectare a obligațiilor de plată de către Beneficiar, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a 
amâna executarea obligațiilor care îi revin în temeiul acordului semnat de părți sau al relației juridice dintre acestea. 
 
4.9 Beneficiarul nu are dreptul la compensare, cu excepția cazului în care acest lucru este permis printr-o hotărâre a Curții care 
are forță de res judicata. 
 
5. Termen de livrare 
 
5.1 Termenul de livrare devine valabil de îndată ce s-a transmis confirmarea scrisă de către Furnizor. În cazul în care 
Beneficiarul trebuie să furnizeze diverse informații relevante, termenul de livrare începe efectiv de la data primirii acestora de 
către Furnizor, dar nu mai devreme de data confirmării în scris a comenzii respective. 
 
5.2 Termenul de livrare se bazează pe condițiile operaționale existente la data semnării contractului, inclusiv pe livrarea la timp 
a materialelor comandate în vederea executării în mod corespunzător de către Furnizor a lucrărilor stabilite și va depinde 
inclusiv de performanța efectivă a terților și de informațiile furnizate Furnizorului de către aceste terțe părți. Termenul de livrare 
și / sau perioada de implementare propriu-zisă vor fi respectate de către Furnizor întocmai sau în măsura în care acest lucru 
este posibil, neavând un caracter absolut și nereprezentând o limită restrictivă în acest sens. În cazul în care o întârziere este 
cauzată de modificări specifice aduse respectivelor condiții de muncă sau de nelivrarea la timp a materialelor necesare în 
vederea implementării lucrărilor, termenul de livrare va fi prelungit în mod corespunzător, în funcție de necesitățile identificate. 
 
5.3 În ceea ce privește termenul de livrare, Produsul este considerat a fi finalizat și livrat atunci când acesta poate fi integral 
verificat - în cazul în care se convine derularea activităților de inspecție în compania reprezentată de Furnizor – sau, în alte 
cazuri, atunci când Produsul este pregătit spre a fi livrat, dar doar după ce Beneficiarul a fost informat în scris în această 
privință, fără a se aduce atingere obligației Furnizorului de a se conforma oricăror condiții de asamblare / montaj și în deplină 
conformitate cu dispozițiile articolului 6 din setul de Condiții Generale. 
 
5.4 Sub rezerva celorlalte dispoziţii ale prezentelor condiții referitoare de extinderea justificată a termenului de livrare, termenul 
(de livrare) specificat și convenit de părțile semnatare va fi prelungit de către Furnizor exact cu durata întârzierii survenite ca 
urmare a neîndeplinirii de către Beneficiar a uneia sau a mai multor obligații contractuale. 
 
5.5 Depășirea termenului de livrare nu autorizează Beneficiarul să înceteze integral sau parțial raportul contractual, sau chiar să 
rezilieze contractul, respectiv să ducă la îndeplinite o obligație a Beneficiarului așa cum este stipulată în prezentul set de 
Termeni și Condiții. 
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5.6 Depășirea termenului de livrare nu va avea impact asupra obligațiilor Beneficiarului în aceste condiții date și nici 
asupra altor documente semnate anterior de către părți. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele 
întârzieri la livrare sau pentru imposibilitatea de a livra integral Produsul convenit sau părți aferente acestuia, cu 
excepția cazului în care acțiunea Furnizorului se dovedește a fi deliberată sau rău-intenționată. 
 
6. Punere in functiune 
 
6.1 În cazul în care părțile au convenit ca punerea in functiune a produsului care urmează a fi livrat să fie executata de 
către Furnizor, Beneficiarul are obligația să asigure pentru Furnizor implementarea corectă și la timp a tuturor 
instalațiilor, facilităților și / sau condițiilor si a lucrărilor efective de asamblare / montaj necesare pentru pregătirea 
punerii in functiune a produsului achiziționat și / sau funcționarea corespunzătoare a acestuia – atât instalat, cât și neinstalat. 
Acest aspect nu are aplicabilitate dacă și în măsura în care executarea se face de către sau în numele Furnizorului, în 
conformitate cu desenele și / sau datele generate sau furnizate de acesta sau în numele său. 
 
6.2 Sub rezerva dispoziţiilor de la alineatul 1 al acestui articol, Beneficiarul se va asigura– pe propriile riscuri și cheltuieli - de 
următoarele aspecte enumerate mai jos, în cazul în care părțile au convenit c asamblarea / instalarea produsului care urmează 
a fi livrat să fie executată de către Furnizor: 
 
a. angajații Furnizorului își pot începe activitatea de îndată ce ajung la locul punerii in functiune și pot continua să lucreze în 
timpul programului normal de lucru. În cazul în care Furnizorul consideră necesară continuarea acestei activități inclusiv în afara 
programului normal de lucru, acest aspect este posibil doar cu condiția ca părțile să fi fost de acord în scris în această privință; 
 

b. se respectă reglementările guvernamentale aplicabile / cerințele minime de securitate și sănătate, iar infrastructura necesară 
pentru aceste activități de punere in functiune este integral disponibilă; 
 
c. drumurile de acces către locul de punere in functiune corespund scopurilor respectivelor transporturi; 
 
d. locul de punere in functiune stabilit este adecvat pentru depozitare și asamblare / instalare; 
 
e. sunt disponibile spațiile necesare pentru depozitarea materialelor, uneltelor și a altor bunuri și acestea pot fi încuiate sau 
blocate cu ușurință; 
 
f. personalul necesar și obișnuit, uneltele și sculele auxiliare, dar și materialele industriale (combustibili, uleiuri și agenți de 
gresare sau curățare, inclusiv alte materiale de mici dimensiuni, precum și gazul, apa, electricitatea, aburii, aerul comprimat, 
încălzirea, iluminatul etc.), inclusiv echipamentele standardizate de testare și măsurare apatținând companiei vor fi puse la 
dispoziția Furnizorului în timp util și cu titlu gratuit, exact la locul stabilit de către părți. 
 
h. Consecințele (financiare) ale Beneficiarului, care nu îndeplinesc condițiile stipulate la alineatul 2 al prezentului articol, vor fi 
suportate în întregime în contul și pe riscul Beneficiarului. 
 
7. Acțiuni de verificare. Teste de recepție 
 
7.1 Beneficiarul va inspecta produsul în termen de 14 zile de la livrarea acestuia, așa cum este stipulat la articolul 5 din 
alineatul 3, respectiv – atunci când lucrările de punere in functiune au fost convenite de către părți - în termen de 14 zile de la 
PIF-ul propriu-zis. Dacă acest termen este depășit fără notificarea în scris a celeilalte părți și fără notificarea specifică cu privire 
la reclamațiile bine întemeiate, produsul va fi considerat drept acceptat de către partea interesată.  
 
7.2 Ulterior livrării propriu-zise, în cazul în care părțile au convenit realizarea de teste de recepție, Beneficiarul va oferi 
Furnizorului posibilitatea de a efectua testele preliminare necesare și de a realiza orice îmbunătățiri și modificări considerate 
necesare de către Furnizor, toate în conformitate cu dispozițiile stipulate în articolul 5 alineatul 3, respectiv după punerea in 
functiune propriu-zis, în cazul în care părțile au convenit inclusiv aceste activități. Testele de recepție vor avea loc imediat după 
solicitarea Furnizorului de a derula acest tip de activitate în prezența Beneficiarului. Produsul va fi considerat drept acceptat în 
cazul în care testele de recepție au fost efectuate fără înregistrarea de reclamații specifice și bine-întemeiate. 
 
7.3 În vederea derulării în mod adecvat a testelor de recepție și a testelor complementare, Beneficiarul va pune la dispoziția 
celeilalte părți toate facilitățile și toată infrastructura necesară, inclusiv acele elemente care fac obiectul articolului 6 – alineatul 
2 f., respectiv va asigura pentru Furnizor - în cantitate suficientă, la timp, cu titlu gratuit și exact în locația indicată de acesta - 
orice alte mostre considerate drept reprezentative, astfel încât condițiile de exploatare preconizată a produsului testat să poată 
fi simulate și redate într-un mod cât mai fidel posibil. În cazul în care Beneficiarul nu îndeplinește aceste condiții, se va 
considera aplicabilă ultima propoziție din alineatul 2. 
 
7.4 În cazul deficiențelor minore identificate, în special a celor care nu au deloc impact sau au doar impact parțial asupra 
utilizării preconizate a Produsului testat, Produsul va fi considerat drept acceptat, chiar și în ciuda acestor inconsistențe. Cu 
toate acestea, Furnizorulare obligația de a remedia defectele identificate în cel mai scurt timp posibil. 
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7.5 Sub rezerva dispoziţiilor de obligații de garanție ale Furnizorului, recepția considerată drept acceptată în temeiul 
alineatelor precedente ale prezentului articol va exclude orice alte pretenții de despăgubiri din partea Beneficiarului, 
transmise ca urmare a nerespectării obligațiilor ce îi revin Furnizorului. 
 
8. Riscuri. Drept de proprietate 
 
8.1 Livrarea în temeiul articolului 4 alineatul 1 al acestui set de Termeni și Condiții poate fi considerată îndeplinită în 
momentul finalizării transferului de riscuri. Din momentul livrării de tip "franco Sibiu" și obligatoriu în temeiul 
articolului 4 al prezentului set de Termeni și Condiții, Beneficiarul va suporta responsabilitatea pentru eventualele 
daune ce vizează Produsul recepționat, motiv din care Beneficiarul are obligația de a asigura Produsul în mod 
corespunzător în caz de eventuale accidente.  
 
8.2 Sub rezerva dispoziţiilor stipulate la alineatul precedent și a dispozițiilor articolului 5 – alineatul 3, dreptul de proprietate 
asupra Produsului respectiv va fi transferat doar după ce sumele datorate de către Beneficiar Furnizorului – cele aferente 
livrărilor sau lucrărilor, inclusiv dobânzile și costurile conexe - sunt achitate integral Furnizorului. 
 
8.3 Atâta timp cât produsul livrat reprezintă în continuare proprietatea Furnizorului, Beneficiarul nu are dreptul de a-l modifica 
în niciun fel, de a-l înstrăina, greva sau transfera către o terță parte în respectivul moment. 
 
8.4 În diverse împrejurări conexe, Furnizorul are dreptul la acces nerestricționat la Produsul în cauză. Beneficiarul va coopera 
pe deplin cu Furnizorul, indiferent de solicitările acestuia, oferindu-i astfel posibilitatea de a-și exercita întocmai dreptul de 
reținere, în temeiul dispozițiilor înscrise la alineatul 2, prin preluarea înapoi a produsului, inclusiv prin punerea în aplicare a 
oricăror măsuri necesare în vederea demontării produsului în cauză. 

 
9. Garanție 
 
9.1 Sub rezerva restrictiilor enumerate mai jos, Furnizorul garantează funcționarea Produsului în scopul general preconizat de 
către Beneficiar în condiții "normale" de utilizare, respectiv pe o perioada de 12 luni de la data livrării efective – în temeiul 
articolului 5 - alineatul 3, excepție de la cele deja menționate făcând doar piesele care se uzează în mod normal, inclusiv, dar 
fără a se limita la diverse membrane și elemente confecționate din cauciuc. 
 
9.2 Defectele sau inconsistențele acoperite de garanția menționată la alineatele 1 și 2 vor fi remediate de către Furnizor prin 
repararea sau înlocuirea componentelor catalogate drept defecte (cu excepția pieselor care se uzează în mod normal și care nu 
sunt acoperite de această garanție), de obicei la sediul companiei Furnizorului, dar nu numai, sau prin trimiterea piesei de 
schimb necesare către partea care a solicitat-o. În cazul pieselor reparate sau înlocuite, se va inițializa o nouă perioadă de 
garanție de 12 luni. 
 
9.3 În vederea executării de către Furnizor a lucrărilor necesare de reparații, revizii și întreținere, dar și a altor servicii similare 
garantate implicit, garanția se va acorda doar în baza punerii în mod corect în aplicare, pe o perioadă de 12 luni, a activităților 
atribuite. Această garanție acoperă obligația Furnizorului de a efectua din nou lucrarea în cauză, în măsura în care aceasta a 
fost efectuată incorect sau în mod necorespunzător. 
 
9.4 Nu se acordă niciun fel de garanție pentru inspecții, acțiuni de verificare, consultanță și servicii similare efectuate sau 
furnizate de către Furnizor. 
 
9.5 Piesele de schimb sunt garantate numai dacă montajul lor s-a efectuat de către furnizor sau în prezența acestuia.   
 
9.6 Garanția nu acoperă defectele sau inconsistențete care pot apărea în întregime sau parțial ca urmare a cazurilor de: 
a. nerespectare a instrucțiunilor de exploatare și de întreținere sau a utilizării în alte scopuri decât cele preconizate în mod 
normal; 
b. grad normal de uzură și rupere; 
c. aplicare a oricărui regulament guvernamental privind natura sau calitatea materialelor utilizate; 
d. Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale furnizate de către SC ProMinent Verder SRL conduce automat la 
pierderea garanției. 
e. Garanția nu se aplică sau se aplică limitat pieselor considerate a fi piese de uzură normală și materialelor consumabile cum 
sunt :   
  -membranele pompelor dozatoare ProMinent    
  -scaunele și bilele supapelor de aspiratie si refulare  
  -furtunul pompei peristaltice   
  -statorul și rotorul pompelor cu șurub   
  -elementele de etanșare   
  -elementele de filtrare   
  -membranele senzorilor ProMinent  
f. materiale, bunuri, metode și construcții - în măsura în care au aplicabilitate la indicațiile explicite ale Beneficiarului, inclusiv 
materiale și bunuri furnizate de sau în numele Beneficiarului; 
 

mailto:office@prominent.ro
http://www.prominent.ro/


    

 

 
ProMinent Verder SRL  Inregistrata in Romania: J32/343/2008 

Str. Calea Dumbravii nr.65  CUI: RO 22389929 
550324 Sibiu, Romania   IBAN RON: RO48 INGB 0015 0081 7921 8910 
Tel/Fax: 0269 234 408/0269 234 407  IBAN EURO: RO94 INGB 0015 0081 7921 0710  
E-mail: office@prominent.ro  INGB BANK SIBIU 
http://www.prominent.ro  RO87 TREZ 5765 069X XX00 9876 
  TREZORERIE SIBIU 
   
    
 

 
 
 

5 

9.7 Reclamațiile privind defectele sau inconsistențele vor fi comunicate în scris Furnizorului în cel mai scurt timp după 
identificarea acestora, dar nu mai târziu de 7 zile de la respectivul moment. Depășirea acestei perioade înseamnă că 
orice pretenție a Furnizorului pentru astfel de pierderi rezultate se consideră lipsită de validitate. Acțiunile legale vor fi 
introduse în termen de un an de la plângerea în cauză, sub sancțiunea reținerii garanției. 
 
9.8 În cazul în care Furnizorul, în vederea îndeplinirii obligațiilor de garanție, recurge la înlocuirea de piese și/sau 
produse, piesele înlocuite / produsele substituite vor reprezenta proprietatea Furnizorului. 
 
9.9 Presupusa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor de garanție care îi revin, nu îl exonerează pe Beneficiar de 
obligațiile sale, care decurg implicit din orice acord încheiat cu Furnizorul. 
 
10 Răspundere contractuală 
 
10.1 Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii directe sau indirecte ale Beneficiarului sau ale terților, inclusiv în 
cazul pagubelor materiale. În cazul în care, la livrarea produsului, se produce un eveniment puțin probabil (inclusiv o omisiune) 
- care conduce la răspunderea Furnizorului - în temeiul dispozițiilor stipulate la alineatul 3 al acestui articol, răspunderea 
contractuală va fi limitată exclusiv la suma plătită de asigurarea de răspundere civilă a Furnizorului – care a fost încheiată în 
prealabil în acest sens - inclusiv sumele deductibile ce vizează Furnizorul cu referire la acest tip de asigurare. În cazul și în 
măsura în care nu se efectuează nicio plată în temeiul poliței de asigurare, în nicio circumstanță și sub nici un motiv, orice 
răspundere contractuală a Furnizorului va fi limitată la taxa percepută Beneficiarului de către Furnizor în baza contractului în 
cauză, respectiv la suma maximă corespunzătoare valorii oferite în baza comenzii care a condus la răspunderea contractuală ce 
revine Furnizorului. 
 

10.2 Plata de daune interese pentru repararea prejudiciului suferit va expira la exact un an de la data la care Beneficiarul a luat 
cunoștință de pagubele semnalate și de eventuala răspundere a Furnizorului în ceea ce privește prejudiciul respectiv. 
 
10.3 Furnizorul este răspunzător numai în cazul în care Beneficiarul suferă daune care pot fi atribuite în mod direct unui caz de 
încălcare din culpă de către Furnizor a prevederilor contractului și atunci când există o rea-intenție sau o neglijență gravă din 
partea Furnizorului, cu condiția ca Beneficiarul să nu fi avut nicio implicare imputabilă în cazul respectivului incident relevant. 
 
10.4 Beneficiarul va despăgubi Furnizorul în cazul plângerilor introduse de o parte terţă, care pretinde că a fost afectată de 
Produsul furnizat de Furnizor Beneficiarului, inclusiv în cazul cheltuielilor de judecată și al procedurilor judiciare implicate de 
orice reclamație de acest tip. 
 
10.5 Furnizorul nu este răspunzător pentru încălcarea acordului dintre părți, atunci când acest lucru se datorează unor cazuri de 
forță majoră. Acest lucru se aplică și în cazurile de forță majoră întâmpinate de terțele părți angajate de Furnizor. Furnizorul nu 
va răspunde în nici un caz pentru pentru daune indirecte, inclusiv - dar fără a se limita la - pierderea de venituri. Prin cazuri de 
forță majoră se înțelege – în baza prezentului set de Termeni și Condiții - orice eveniment sau circumstanță aflată în afara 
controlului Furnizorului și care nu ar fi putut fi evitată, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile în acest sens – deși acest 
aspect a fost deja prevăzut în momentul încheierii acordului de către părți - și care împiedică ducerea la îndeplinire, pe termen 
lung sau temporară, a acordului semnat, precum și cazurile de război, amenințare de război, război civil, revolte, greve, 
tensiuni internaționale care riscă să se transforme în conflict armat, dificultăți legate de transport, incendii, acte de terorism și 
alte cazuri de perturbări grave în activitatea Furnizorului sau a furnizorilor acestuia. 
 
10.6 Contravaloarea pagubelor identificate ca urmare a deteriorării bunurilor aflate în proprietatea Beneficiarului și care sunt 
încredințate Furnizorului în baza acordului dintre părți va fi rambursată numai în limita sumei maxime – în conformitate cu 
comanda ce a atras după sine răspunderea contractuală a Furnizorului. 
 
10.7 Furnizorul nu își asumă în mod expres răspunderea pentru pagubele rezultate inclusiv, dar fără a se limita la:  
 
a. pierderile sau pagubele identificate ca urmare a deteriorării bunurilor, indiferent de motiv, a pieselor, modelelor, 
instrumentelor și altor articole puse la dispoziție de către Beneficiar; 
 
b. cazurile de cooperare necorespunzătoare, materiale inadecvate și / sau informații transmise incorect sau incomplet de către 
 Beneficiar; 
 
c. conflictele la nivelul drepturilor de proprietate intelectuală (PI) ale unor terțe părți cu referire directă la Produsul livrat și / sau 
acţiunile în contrafacere şi nulitate în materie de brevete și / sau  secretele comerciale sau industriale; 
 
d. exercitarea legitimă a drepturilor de retenție, de reziliere sau de suspendare a executării contractului de către Furnizor - prin 
lege sau în baza acestor condiții sau a acordului însuși. 
 
10.8 În cazul în care Furnizorul oferă asistență și suport în ceea ce privește asamblarea / instalarea - fără a-i fi fost acordat, în 
prealabil, un contract de asamblare / montaj în acest sens - acest lucru este posibil, dar se va realiza exclusiv pe riscul 
Beneficiarului. 
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10.9 Beneficiarul îl va despăgubi pe Furnizor în conformitate cu toate pretențiile aferente sau plățile de compensații 
transmise de terți. 
 
11. Suspendarea executării contractului. Relizierea contractului 
 
11.1 În cazul imposibilității îndeplinirii contractului din motive de forță majoră semnalate de către Furnizor, Furnizorul 
va avea dreptul să suspende executarea contractului pentru o perioadă de maxim 6 luni, fără intervenția autorității 
judecătorești sau administrative, sau chiar să rezilieze în întregime sau parțial contractul în cauză, fără obligația de a 
plăti vreo compensație. 
 
11.2 În cazul în care există motive întemeiate de a presupune că Beneficiarul nu este în măsură sau nu este dispus să 
își îndeplinească integral obligațiile contractuale față de Furnizor, inclusiv în caz de faliment, închidere a firmei, insolvabilitate, 
lichidare sau transfer total sau parțial al activității Beneficiarului, Furnizorul este îndreptățit să solicite existenţa unor politici de 
securitate adecvate din partea Beneficiarului, pentru toate obligațiile contractuale ale acestuia din urmă (indiferent dacă sunt 
sau nu datorate sau care trebuie plătite) și, în așteptarea unei astfel de garanții, să suspende executarea contractului în cauză. 
Luând în considerare absența garanțiilor în decursul unei perioade rezonabile în conformitate cu specificatiile Furnizorului, 
Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul atât integral, cât și parțial. Furnizorului îi revin aceste drepturi pe lângă drepturile 
acordate în temeiul legislației în vigoare, în baza acordului propriu-zis și a prezentului set de condiții. 
 
11.3 În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește în timp util sau nu îndeplinește în mod corespunzător o anumită obligație ce 
îi revine implicit în baza acordului dintre părți sau care decurge din orice alt acord conex, Furnizorul are, de asemenea, dreptul 
să suspende executarea contractului și / sau să rezilieze acordul în cauză. 
 

11.4 În cazul suspendării executării contractului în temeiul alineatului 2 sau 3, Furnizorul are de asemenea dreptul de a 
depozita materiile prime, materialele, componentele și orice alte articole achiziționate, rezervate, prelucrate și fabricate de 
acesta în vederea implementării contractului, însă pe propriul risc și pe propria cheltuială a Beneficiarului.  
În cazul rezilierii contractului în temeiul alineatului 2 sau 3, se va considera aplicabil tot alineatul precedent, cu excepția faptului 
că Furnizorul poate opta pentru vânzarea sau distrugerea acestora - pe cheltuiala Beneficiarului - în loc de impunerea anumitor 
suprataxe.  
În cazul suspendării executării contractului sau al rezilierii acestuia în temeiul alineatului 2 sau 3, Furnizorul are dreptul la o 
compensație integrală, nefiind însă obligat la plata niciunei compensații. 
 
12 Jurisdicția și legislația aplicabilă. Litigii 
 
12.1 Toate litigiile care decurg din orice acord, în cazul căruia prezentele condiții se consideră a avea aplicabilitate integrală sau 
parțială, inclusiv din orice alte acorduri care rezultă din acestea, vor fi soluționate de către instanțele judiciare competente din 
Romania. În cazul în care competența jurisdicțională romana nu poate soluționa acest tip de litigii, vor fi considerate drept 
competente instanțele din zona în care ființează Furnizorul. 
 
12.2 Legea aplicabilă în cazul tuturor acordurilor care se supun în totalitate sau parțial acestor condiții este cea aflată în vigoare 
în momentul respectiv în Romania. 
 
12.3 Aplicabilitatea Convenției privind vânzarea internațională de mărfuri (CISG) este exclusă. 
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