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IMI INTERNATIONAL ROMANIA SRL CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE 

 

1. CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE 

 

1.1  În acest condiţii:- 

" Cumpărător” semnifică orice client al vânzătorului căruia îi sunt livrate produsele în aceste 

termene şi condiţii 

" Contractul” semnifică orice contract între vânzător şi Cumpărător pentru vânzarea şi 

cumpărarea produselor; 

" ex works” semnifică „ex works” după cum se defineşte în ediţia regulilor pentru interpretarea 

termenilor comerciali cunoscuţi sub denumirea INCOTERMS în vigoare la data comenzii 

Cumpărătorului; 

“drepturi de proprietate intelectuală” semnifică orice şi toate drepturile la brevete, drepturi 

de autor, drepturi morale, denumiri comerciale şi de afaceri, mărci comerciale, drepturi de 

proiectare, know how şi alte drepturi de proprietate intelectuală şi orice aplicaţii ale celor de 

mai sus care pot subzista oriunde în lume şi fie că sunt sau nu înregistrate sau pot fi 

înregistrate;  

" produse” semnifică toate produsele şi documentaţia asociată acestora care va fi furnizată 

conform acestui contract; 

" vânzător” semnifică IMI International Romania srl; şi 

" înscris” include transmisie pe cablu, fax, transfer de date electronic, email şi mijloace 

similare de comunicare şi orice notificare în baza prezentului contract exprimat a fi solicitată 

“în scris” sau orice „notificare scrisă” va fi interpretată corespunzător. 

 

1.2  Toate cotaţiile sunt întocmite i toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu aceste 

condiţii. Toţi ceilalţi termeni, condiţii sau garanţii sunt excluse din contract sau din orice 

modificare a acestuia dacă nu este în mod expres acceptată de către vânzător în scris 

(confirmările comenzilor nu constituie o astfel de acceptare). În special, în nici un caz, nici o 

condiţie de achiziţie înaintată oricând de către Cumpărător nu va fi aplicată prezentului contract 

şi nici o necontestare de către vânzător a unor astfel de condiţii de achiziţii nu implică 

acceptare. 

 

În cazul unui conflict între aceste condiţii şi termenii şi condiţiile specifice de cotaţie, acestea din urmă 

vor prevala. Acceptarea de către Cumpărător a livrării produselor va fi considerată a constitui o 

acceptare necalificată a acestor condiţii. 
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1.4  Dacă nu se prevede altfel în cotaţii, acestea vor putea fi acceptate timp de maxim 30 de zile de 

la emitere şi pot fi retrase oricând prin notificare orală sau scrisă.  

 

1.5  Dacă s-a făcut o declaraţie sau afirmaţie către Cumpărător de către vânzător sau angajaţii, 

funcţionarii sau agenţii săi (altele decât cele din documentul/documentele ataşate la cotaţia 

vânzătorului) pe care Cumpărătorul doreşte să se bazeze, acesta va avea dreptul să facă acest 

lucru numai dacă declaraţia sau afirmaţia este ataşată, vizată împreună cu comanda 

Cumpărătorului şi numai dacă vânzătorul ulterior confirmă în scris Cumpărătorului că acesta 

din urmă are dreptul să se bazeze pe o astfel de declaraţie sau afirmaţie. 

 

1.6  Contract este încheiat între vânzător şi cumpărător ca şi părţi principale şi nici beneficiul nici 

obligaţiile nu sunt cesionabile de către cumpărător fără acordul scris al vânzătorului. Contractul 

poate fi cesionat, sub-contractat sau utilizat altfel de către vânzător. 

   

1.7  Dacă nu se prevede altfel, termenii comerciali vor fi interpretaţi în concordanţă cu versiunea 

INCOTERM de la data actuală a comenzii.  

 

1.8  Vânzătorul va acea dreptul de a nula o comandă oricând prin transmiterea unei notificări în 

scris către Cumpărător dacă nu primeşte, la cerere, în mod satisfăcător (în opinia singulară a 

vânzătorului) referinţe de creditare în legătură cu Cumpărătorul. Dacă vânzătorul anulează o 

comandă conform Clauzei 1.8., el nu avea nici o răspundere de orice natură pentru nici un fel 

de obligaţii, pierderi, daune, costuri sau cheltuieli de orice fel suportate, suferite sau plătite de 

către Cumpărător în urma sau în legătură cu o astfel de anulare. 

 

2. COMERŢ ELECTRONIC 

 

2.1  Comenzile electronice vor fi valabile dacă toate informaţii convenite între Cumpărător şi 

vânzător ca fiind solicitate sunt exprimate în mod corespunzător în formatul convenit şi 

comanda este transmisă vânzătorului de către Cumpărător cu referire la codul de identificare 

corect şi este primită de către vânzător când îşi va prelua corespondenţa electronică de pe 

sistemul relevant. 

 

2.2  În conformitate cu Clauza 2.1. fiecare comandă electronică validă va fi considerată acceptată de 

către vânzător dacă vânzătorul nu comunică respingerea comenzii către Cumpărător prin 

mijloace electronice sau alte mijloace (inclusiv telefon) în termen de două zile lucrătoare de la 

primire. Acceptarea unei comenzi va constitui un contract pentru vânzarea şi cumpărarea la 

care se vor aplica aceste condiţii.  
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3. PREŢURILE 

 

3.1  Dacă nu se convine altfel în scris, toate preţurile sunt ex-works. Dacă nu se convine altfel în 

scris preţurile sunt plătibile în lire sterline. Dacă vânzătorul convine să livreze produsele altfel 

decât la sediile sale, Cumpărătorul va plăti toate costurile de ambalare, transport şi asigurare 

suportate de către Cumpărător în efectuarea sau aranjarea unei astfel de livrări.  

   

3.2  Vânzătorul va avea dreptul oricând în baza unei notificări scrise să facă o modificare rezonabilă 

a preţului în cazul unei modificări a cantităţii, proiectării sau specificaţiei solicitate de către 

Cumpărător. 

 

3.3  Vânzătorul îşi rezervă dreptul oricând înainte de livrare şi în baza unei notificări scrise să 

mărească preţul dacă există o creştere a costului materialelor, mâinii de lucru, transportului, 

utilităţilor, fluctuaţiilor de valută, reglementărilor valutare sau modificărilor dărilor sau dacă 

costurile vânzătorului sunt mărite de orice alt factor care depăşeşte controlul rezonabil al 

vânzătorului. 

 

3.4  Cumpărătorul va fi răspunzător faţă de vânzător pentru orice costuri de contrastalii apărute în 

cazul vehiculelor care sunt întârziate nejustificat la punctul de livrare. 

 

4. LIVRARE 

 

4.1  Dacă nu se convine altfel în scris de către vânzător, livrarea va ave aloc ex works şi livrarea va 

fi considerată a avea loc atunci când produsele sunt pune la dispoziţie de către vânzător pentru 

a fi ridicate de către Cumpărător sau transportatorul său la sediile vânzătorului. 

 

4.2  Toate datele şi perioadele pentru livrare sunt estimate şi nu constituie termene fixe pentru 

livrare de către vânzător şi timpul de livrare nu va constitui esenţa contractului nici 

Cumpărătorul nu va avea dreptul de a face sau de a pretinde că va considera termenul de livrare 

esenţial pentru contract. 

 

4.3  Data livrării va depinde în toate cazurile de primirea promptă a tuturor informaţiilor necesare, a 

instrucţiunilor finale sau aprobărilor din partea Cumpărătorului. 

   

4.4  În pofida Clauzei 4.2. Cumpărătorul va fi obligat să accepte recepţia produselor în termen de 30 

de zile de la notificarea de către vânzător a faptului că produsele sunt pregătite de livrare. 

Nepreluarea livrării sau neefectuarea plăţii de către Cumpărător pentru una sau mai multe 

tranşe de produse va îndreptăţi vânzătorul să rezilieze contractul, cu o simplă notificare privind 

rezilierea transmisă Cumpărătorului, indicând în detaliu rezonabil încălcarea, fără îndeplinirea 

altor formalităţi suplimentare sau fără intervenţia instanţelor, Cumpărătorul fiind considerat 

automat în stare de culpă în cazul nepreluării sau neefectuării plăţii de către Cumpărător la 

expirarea termenului mai sus-menţionate de 30 de zile (un astfel de drept nu va prejudicia alte 

drepturi şi remedii disponibile vânzătorului). 
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4.5  Când Cumpărătorul solicită şi vânzătorul convine să amâne livrare, sau dacă livrarea este 

amânată altfel fără a implica culpa din partea vânzătorului, Cumpărătorul va plăti la cerere, 

toate costurile şi cheltuielile justificate inclusiv costurile justificate de transport şi depozitare. 

Cumpărătorul va plăti pentru produse în concordanţă cu aceste condiţii ca şi cum acestea ar fi 

fost livrate la data scadentă exceptând orice altă amânare la cerere sau din culpa 

Cumpărătorului. Vânzătorul va avea dreptul de a revendica interese conform clauzei 7.3.2. de 

la data când ar fi fost scadentă plata altfel, dacă amânarea nu ar fi avut loc. 

 

4.6  Dacă nu se convine altfel în scris, vânzătorul poate livra produsele în tranşe, caz în care fiecare 

tranşă va fi tratată ca şi un contract separat guvernat de aceste condiţii. Nici o întârziere în 

livrarea unei tranşe de produse sau orice defect legat de acestea va îndreptăţi Cumpărătorul să 

reziliere celelalte contracte. 

 

5. RISC ŞI TITLU 

 

5.1  Riscul de daună sau pierdere a produselor va trece la Cumpărător la livrare şi Cumpărătorul 

este apoi singurul responsabil pentru toate daunele sau deteriorarea produselor. 

 

5.2  Titlul de proprietate asupra produselor nu va trece la Cumpărător până ce fie:- 

 

5.2.1  vânzătorul primeşte în numerar sau fonduri nete, toţi banii datoraţi pentru respectivele 

produse către vânzător în baza tuturor contractelor dintre Cumpărător şi vânzător. 

Cumpărătorul prin prezenta asumă în mod expres obligaţia de a informa în mod deplin şi 

corespunzător fiecare şi orice Cumpărător al produselor cu privire la faptul că vânzările 

respectivelor produse au loc cu reţinerea titlului de proprietate de către vânzător până la 

primirea de către acesta din urmă în numerar sau fonduri nete a tuturor sumelor datorate 

pentru respectivele produse, inclusiv (dar nelimitate la) prin înregistrare în arhiva 

electronică a intereselor în proprietăţi mobiliare, după caz, sau 

 

5.2.2  când vânzătorul transmite Cumpărătorului o notificare în scris specificând faptul că titlul 

de proprietate asupra produselor sau asupra oricărei părţi a acestora trece la cumpărător. 

 

5.3  Până ce titlul trece de la vânzător la Cumpărător în aceste condiţii, vânzătorul poate recupera 

produsele şi funcţionarii, angajaţii, reprezentanţii sau agenţii vânzătorului vor avea dreptul de a 

intra la orice sedii unde sunt păstrate produsele, cu sau fără vehicule, în scopul fie de a le 

recupera fie de a se convinge că este respectată clauza 5.4.. 

 

5.4  Până ce produsele sunt transferate la Cumpărător, acesta va poseda produsele ca şi garant al 

vânzătorului şi va depozita produsele separat de alte bunuri şi se va asigura că au fost asigurate 

pe deplin privind toate riscurile şi sunt identificabile în mod clar ca şi aparţinând vânzătorului. 

Cumpărătorul de asemenea nu va cesiona, nu va sub-împrumuta, da ca şi gaj, nu va ipoteca, 

plasa sub gaj, servitute sau partaja posesia produselor sau orice interese legate de produse nici 
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nu va crea sau permite crearea oricăror obligaţii asupra produselor. În pofida celor de mai sus, 

dacă Cumpărătorul revinde produsele înainte de transferarea titlului la el, în concordanţă cu 

această clauză 5, el va face acest lucru în mod exclusiv în conformitate cu următoarele condiţii: 

 
5.4.1  orice vânzare va fi efectuată în decursul ordinar al activităţii Cumpărătorului la valoarea integrală 

a pieţei şi Cumpărătorul va plăti vânzătorului corespunzător şi va reţine din sumele profiturilor 
din vânzări echivalente valoarea facturii produselor furnizate de către vânzător pe încredere în 
beneficiul vânzătorului, şi 

 

5.4.2   orice astfel de vânzare va constitui o vânzare a proprietăţii vânzătorului în numele 

Cumpărătorului şi Cumpărătorul va fi ordonatorul când va efectua o astfel de vânzare; 

şi 
 

5.4.3    Cumpărătorul se va asigura că fiecare şi orice cumpărători ulteriori ai produsului este 

informat complet şi adecvat cu privire la faptul că orice astfel de vânzare va fi o 

vânzare a proprietăţii vânzătorului în numele Cumpărătorului şi Cumpărător va fi 

ordonatorului în efectuarea unei astfel de vânzări , inclusiv (dar nelimitat la) prin 

înregistrarea reţinerii titlului din prezenta în arhiva electronică pentru interese în 

proprietăţi mobiliare, după caz. 

   

5.5  Vânzătorul va avea dreptul oricând să solicite Cumpărătorului să livreze produsul vânzătorului, 

şi dacă Cumpărătorul nu face acest lucru în termen rezonabil, vânzătorul va avea dreptul de a 

intra în sediile Cumpărătorului sau ale terţilor şi să recupereze şi/ sau să dispună de produse. 

Pentru evitarea oricărei neclarităţi, Cumpărătorul nu va avea nici o revendicare în privinţa unei 

astfel de intrări sau dispuneri.  

 

6. ANULARE ŞI MODIFICARE  

 

6.1  Anularea sau modificarea unui contract de către Cumpărător necesită aprobarea prealabilă în 

scris a vânzătorului şi va fi condiţionată de compensarea de către Cumpărător a tuturor 

costurilor şi cheltuielilor rezonabile suportate de către vânzător în urma unei astfel de anulări şi 

modificări.  

 

6.2  Produsele returnate la vânzător fără acordul scris al vânzătorului nu vor fi acceptate ca şi credit. 

 

7. TERMENE DE PLATĂ 

 

7.1  Dacă nu se convine altfel de către vânzător în scris, plata se va efectua în termen de treizeci 

(30) de zile de la ultima zi a lunii de facturare. Termenul pentru plata preţului este esenţial 

pentru contract. Nici o plată nu se va considera a fi primită până ce vânzătorul nu a primit 

fondurile nete. 

 

7.2  Toate plăţile efectuate de către Cumpărător către vânzător în cadrul unui contract în 

conformitate cu aceste condiţii se vor efectua fără nici o restricţie sau condiţiei şi fără deducere 
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sau reţinere în contul unei alte sume şi / sau unei revendicări, fie prin intermediul unei 

compensări fie altfel, şi indiferent dacă o astfel de sumă şi/sau revendicare este legată de orice 

contract în conformitate cu aceste condiţii sau altfel. 

 

7.3  În cazul neefectuării plăţii de către Cumpărător vânzătorul va avea dreptul (fără a prejudicia alt 

drept sau remediu):-  

 

7.3.1  să suspende fără notificare orice livrări ulterioare legate de orice contracte dintre 

vânzător şi Cumpărător; 

 

7.3.2  să aplice dobândă zilnică (după şi de asemenea înainte de judecată) la toate sumele 

restante la o rată de 4% pe an peste rata de bază a Băncii Naţionale a României la 

anumite intervale împreună cu orice costuri de recuperare a datoriei. 

   

8. TAXARE MINIMĂ 

 

O taxă minimă de comandă este aplicabilă pentru toate comenzile. Emiterile regulate la 

comenzile programate sau neprogramate vor impune o taxă minimă pe tranşă eliberată. 

 

9. SPECIFICAŢII 

 

9.1  În conformitate cu Clauza 9.2. produsele vor fi în toate privinţele materiale în concordanţă cu 

orice specificaţie agreată sau dacă nu există o specificaţie agreată, ele vor fi în concordanţă în 

general în toate privinţele materiale cu specificaţia publicată emisă de către vânzător. 

 

9.2  Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a efectua schimbări în dimensiuni sau în alte specificaţii ale 

produselor pentru a se conforma la standardele sau legile aplicabile sau să fie altfel rezonabile 

în privinţa naturii produselor. 

 

9.3  Informaţiile conţinute în literatura tehnică emise de către vânzător pot fi considerate de 

încredere ca fiind exacte în circumstanţe precise în care sunt exprimate. Altfel, orice ilustrări, 

detalii de execuţie, exemple de instalare şi metode de asamblare şi alte date tehnice în astfel de 

literatură, se bazează pe experienţă şi pe teste în condiţii de testare şi sunt furnizate doar în 

scopuri de orientare generală. Nici o astfel de informaţie sau date nu vor face parte din contract 

dacă Cumpărătorul nu  se va conforma cu clauza 1.5 privind declaraţiile şi afirmaţiile şi 

vânzătorul va fi dat confirmarea legată în acea clauză. 

   

10.   PIERDERE, CANTITĂŢI INSUFICIENTE ŞI DAUNE APARENTE LA INSPECŢIILE 

DE LIVRARE 

 

10.1  Cumpărătorul va avea  doar dreptul să  revendice (şi în conformitate cu clauzele 11 şi 12) 

privind cantităţile insuficiente sau defectele de produse care sunt aparente la inspecţia vizuală 

dacă cumpărătorul:- 
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10.1.1  inspectează produsele în termen de trei zile de la primire; 

 

10.1.2  notifică vânzătorului orice pierdere, cantităţi insuficiente sau daune (altfel decât printr-

o semnătura calificată pe nota de livrare) în termen de zece zile lucrătoare de la 

primire; şi 

 

10.1.3  demonstrează spre satisfacţia vânzătorului că o astfel de pierdere, insuficienţă sau 

daună a avut loc înainte de livrare. 

 

10.2  Cumpărătorul nu va avea drepturi în privinţa pierderii, insuficienţelor sau daunelor decât dacă 

vânzătorului i se va acorda posibilitatea rezonabilă de a inspecta produsele şi de a investiga 

orice plângere înainte de utilizarea sau modificarea sau interferenţa în produse. 

 

10.3  La o plângere valabilă depusă în conformitate cu această clauză 10, Cumpărătorul va avea 

dreptul (în cazul notificării insuficienţelor) să primească într-un termen rezonabil o livrare a 

produselor echivalentă cu deficitul şi (în caz de defecte) la reparaţii sau înlocuiri ale produselor 

afectate în termen de 30 de zile sau la alegerea vânzătorului un credit pentru preţul acestora dar 

vânzătorul nu va avea nici o răspundere de nici o natură. Dacă nu se depune la vânzător o 

plângere de pierdere, insuficienţă sau daună privind o livrare în concordanţă cu  această clauză 

10, atunci produsele vor fi considerate a fi livrate complete şi fără daune în concordanţă cu 

contractul şi Cumpărătorul va avea obligaţia de a plăti pentru acestea în mod corespunzător. 

 

10.4  Pierderea, insuficienţa sau daune legată de o livrare sau orice tranşă de livrare nu va constitui 

un motiv pentru rezilierea contractului sau restul contractului (după caz). 

 

11. GARANŢIE 

 

11.1  În măsura în care legea permite, vânzătorul exclude toţi termenii şi condiţiile care pot altfel fi 

implicate de statut, legea de drept comun sau altele. În pofida acesteia, nici o prevedere din 

această clauză 11 nu are intenţia de a restricţiona drepturile legale ale Cumpărătorului. 

 

11.2  În conformitate cu următorii termeni ai acestei Clauze 11.2. vânzătorul garantează faptul că 

produsele vor fi lipsite de defecte în urma unei proiectări defectuoase, de fabricaţie sau ale 

materialelor (altele decât materialele oferite gratuit). Această garanţie va fi valabilă pentru o 

perioadă de doi ani de la data livrării produselor sau de la data când produsul ajunge la durata 

de uz maxim recomandată pentru produs oricare ar fi cel mai devreme. Această garanţie va fi 

condiţionată de:- 

 

11.2.1 primirea de către vânzător a unei notificări scrise a defectului în perioada acestei 

garanţii; 

   

11.2.2  punerea la dispoziţie a produsului către vânzător pentru a fi inspectat fără altă 
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utilizare, sau modificare sau interferenţă asupra produsului; 

 

11.2.3  defectul nu este o pierdere, insuficienţă sau daună pe care Cumpărătorul ar 

fi trebuit să o notifice vânzătorului în baza clauzei 10;  

 

11.2.4  defectul nu este un rezultat al unei specificaţii de proiectare sau instrucţiuni 

data de către Cumpărător; 

 

11.2.5  faptul că Cumpărătorul a respectat pe deplin orice instrucţiuni ale vânzătorului 

privind utilizarea şi depozitarea produsului. 

   

11.3  La primirea unei notificări pentru o revendicare de către Cumpărător în baza Clauzei 11.2 

vânzătorul poate la discreţia sa să repare sau să furnizeze produse de înlocuire în mod gratuit 

sau să ramburseze preţul produsului (produselor) integral sau parţial (după caz) într-un termen 

rezonabil de la data când s-a depus reclamaţia. Pentru evitarea oricărei neclarităţi, garanţia din 

Clauza 11.2 nu va acoperi nici o deficienţă a produselor asociate cu uzura normală. 

 

11.4  Dacă vânzătorul repară produsele sau furnizează produsele de înlocuire satisfăcătoare sau 

efectuează rambursarea plăţii conform acestei Clauze 11, Cumpărătorul va fi obligat să accepte 

astfel de produse reparate sau substituite, sau rambursare, şi vânzătorul nu va avea nici o 

răspundere în privinţa oricărei pierderi sau daune de orice natură care rezultă din livrarea 

iniţială a produselor defecte sau din întârzierea dinainte ca produsele să fie reparate sau ca 

produsele de înlocuire să fie livrate sau ca rambursarea să fie efectuată. 

 

11.5  În cazul produselor nefabricate de către vânzător:- 

 

11.5.1 Vânzătorul nu dă nici o asigurare sau garanţie că vânzarea sau utilizarea produselor nu 

va încălca drepturi de proprietate intelectuală a unei terţe părţi; şi 

 

11.5.2  Obligaţiile vânzătorului legate de defecte ale unor astfel de produse sunt limitate 

la garanţie (dacă există) pe care vânzătorul o primeşte din partea unui producător sau 

furnizor de astfel de produse. 

 

11.6  Vânzătorul nu va fi obligat pentru şi Cumpărătorul va despăgubi vânzătorul pentru toate 

costurile, revendicările, daunele, obligaţiile şi cheltuielile asumate de către vânzător rezultate 

din orice utilizare de către Cumpărător a produselor după ce Cumpărătorul a devenit sau ar fi 

trebuit în mod rezonabil să devină conştient de defect. 

 

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

 

12.1  Vânzătorul nu exclude răspunderea pentru neglijenţa grosolană şi conduita necorespunzătoare 

intenţionată care rezultă din Codul civil român, sau pentru decesul sau vătămarea personală 

cauzată de neglijenţa sa sau pentru declaraţii false frauduloase, sau pentru orice alte probleme 
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care nu pot fi excluse sau limitate de lege.  

 

12.2  În nici o circumstanţă de orice natură, vânzătorul nu va fi răspunzător prin contract, 

nerespectare sau altfel în orice mod ar rezulta dintr-o revendicare, daună, pierdere sau costuri în 

privinţa:- 

(a) unei pierderi de profit; (b) pierdere a utilizării banilor; (c) pierderea unor economii 

anticipate; (d) pierderea afacerii; (e) pierderea oportunităţii; (f) pierderea clientelei; (g) 

pierderea reputaţiei; (h) pierderea datelor; (j) orice cheltuieli irosite; sau (j) orice pierdere 

indirectă sau de consecinţă sau daună cauzată în orice fel. Pentru evitarea oricărei neclarităţi, 

sub-clauzele din această clauză 12.2 sunt prevăzute de către părţi ca fiind separabile. 

 

12.3  Fără a aduce prejudiciere Clauzei 12.2., răspunderea maximă a vânzătorului pentru toate 

revendicările înaintate de Cumpărător în legătură cu orice contract nu vor depăşi preţul 

contractului pentru produse, şi Cumpărătorul este de acord să asigure în mod adecvat să 

acopere revendicările în exces ale unei astfel de sume. 

 

12.4  Preţurile sunt cotate de către vânzător pe baza limitărilor de răspundere stabilite în aceste 

condiţii. Cumpărătorul va avea dreptul de a solicita vânzătorului să convină asupra unei limite 

mai ridicate de răspundere şi vânzătorul poate (la propria discreţie) să coteze ulterior un preţ 

revizuit, luând în considerare orice primă de asigurare mărită care va fi suportată de către 

vânzător. 

   

12.5  Cumpărătorul va despăgubi vânzătorul pentru toate pierderile, costurile, revendicările, daunele, 

cheltuielile şi obligaţiile legate de sau rezultate dintr-o vătămare, pierdere sau daună de orice 

natură suferită de către sau ocazionată de orice persoană care rezultă din sau în legătură cu 

furnizarea de către vânzător a produselor sau oricărui act sau omisiune din partea 

Cumpărătorului în executarea obligaţiilor sale din prezentul contract, exceptând cazul în care o 

revendicare sau o pierdere este rezultatul direct al unui act de neglijenţă sau nerespectare a unei 

obligaţii de către vânzător. 

 

12.6  Dacă produsele sunt furnizare de către vânzător Cumpărătorului pentru a fi incorporate sau 

utilizate la sau în legătură cu o locaţie sau fabrică nucleară, se vor aplica următoarele:-  

 

12.6.1  Cumpărătorul este de acord să protejeze, să despăgubească, să asigure 

despăgubirea vânzătorului (pentru şi în numele său şi a fiecăreia din grupul său de 

întreprinderi şi în numele funcţionarilor şi angajaţilor săi) (fiecare fiind „O persoană 

despăgubită”) de şi pentru oricare şi toate obligaţiile directe sau indirecte (care vor 

include fără limitare limitarea, pierderea profitului, pierderea afacerii, împuţinarea 

clientelei şi pierderi similare), pierderi, obligaţii, revendicări (inclusiv revendicări de la 

terţi) solicitări, daune, penalităţi, cheltuieli şi taxe suferite sau suportate de către 

vânzător sau orice altă persoană despăgubită, care rezultă din orice daună nucleară 

efectivă sau presupusă, cauzată de produse sau care altfel a avut loc drept consecinţă a 
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executării sau neexecutării contractului fie  de către vânzător, fie de oricare dintre sub-

contractanţii Cumpărătorului sau vânzătorului, şi orice daună efectivă sau presupusă care 

apare drept consecinţă a unor activităţi la anumite intervale realizate în legătură cu 

contractul, fie că rezultă sau nu din neglijenţa Vânzătorului; 

 

12.6.2  Cumpărătorul se angajează să furnizeze şi să păstreze, sau să se asigure că 

proprietarul / operatorul locaţiei unde urmează a fi instalate produsele prevede şi 

menţine, pe durata întregii vieţi de funcţionare a locaţiei unde vor fi instalate produsele 

şi timp de zece ani după aceea, o asigurare care acoperă daunele nucleare. O astfel de 

politică va fi plasată la reţelele nucleare internaţionale (răspundere şi proprietate) în 

termeni standard industriali, vor prevedea ca toţi furnizorii şi sub-furnizorii să fie 

asiguraţi ca şi asigurat suplimentar şi vor include o renunţare a subrogării în beneficiul 

vânzătorului. Cumpărătorul va plăti orice sume deductibile aplicabile la o astfel de 

asigurare (sau după caz, se va asigura ca proprietarul / operatorul să plătească astfel de 

sume deductibile). Cumpărătorul va furniza o copie a certificatului de asigurare 

vânzătorului la cererea scrisă; 

 

12.6.3  În această Clauză 12, termenul „răspundere” semnifică orice formă de răspundere 

sau obligaţie de orice natură inclusiv dar nelimitată la răspundere pentru daune nucleare 

(după cum se defineşte în clauza 12.6.4. de mai jos) şi răspunderea pentru declararea 

incorectă, în baza contractului, legii de drept comun, prevederilor legale sau de echitate, 

fie că se bazează sau nu pe neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii exprese sau implicite 

de a acţiona cu grijă sau cu abilitate; 

 

12.6.4  În această Clauză 12, termenul „daună nucleară” semnifică vătămarea sau 

decesul persoanelor sau dauna adusă unei proprietăţi sau facilităţi şi / sau dauna sau 

afectarea mediului, resurselor florei şi faunei (şi inclusiv a proprietăţii şi / sau a facilităţii 

Cumpărătorului şi proprietarului / operatorului şi locaţiei unde urmează a fi instalate 

produsele) rezultate din sau care pot apărea din proprietăţile radioactive, toxice, 

explozive sau alte proprietăţi periculoase (sau orice combinaţie a unor astfel de 

proprietăţi) de natură nucleară în legătură cu care produsele sunt utilizate direct sau 

indirect, inclusiv dar nelimitate la radiaţia de ionizare sau contaminare prin 

radioactivitate de la combustibili nucleari, produse radioactive sau orice deşeuri nucleare 

rezultate de la arderea combustibililor nucleari, care provin de la, îşi au originea în sau 

sunt trimişi la o locaţie unde produsele vor fi instalate şi / sau utilizate, fie că o astfel de 

vătămare, deces sau daună rezultă sau nu din neglijenţa vânzătorului. 

   

13. INFORMAŢII CONFIDENŢIALE ETC 

 

Toate desenele, documentele, înregistrările, software de computer şi alte informaţii furnizate de 

către vânzător fie că sunt produse de sine sau de o terţă parte sunt furnizate cu acordul expres 

că dreptul de autor este rezervat vânzătorului (sau terţei părţi) şi că Cumpărătorul nu va da cu 

împrumut, expune sau vinde sau extrage din acestea sau extrage copii sau utiliza acestea fără 
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acordul scris al vânzătorului în nici un alt mod exceptând în legătură cu produsele în privinţa 

cărora acestea au fost emise.  

 

14. PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

14.1  În conformitate cu clauza 14.3.  dacă Cumpărătorului i se adresează o reclamaţie sau este 

ameninţat cu o acţiune care presupune că produselor în forma furnizată încalcă orice drepturi 

intelectuale ale unei terţe părţi, atunci dacă Cumpărătorul informează în mod prompt şi 

cooperează pe deplin cu Vânzătorul şi dacă este necesar, permite Vânzătorului comportamentul 

şi apărarea acestora, Vânzător va despăgubi Cumpărătorul pentru toate costurile, revendicările, 

daunele, obligaţiile şi cheltuielile suportate de către Cumpărător în urma unor astfel de 

proceduri.  

 

14.2  Vânzătorul va avea opţiunea pe propria cheltuială fie de a modifica orice produs care nu este 

conform pentru a-l face conform fie de a înlocui produsele cu un înlocuitor conform fie de a 

reachiziţiona produsele de la Cumpărător la preţul plătit de către Cumpărător, mai puţin partea 

de preţ pentru utilizarea acestora, în caz că niciuna dintre aceste opţiuni nu sunt posibile, va 

rambursa Cumpărătorului preţul, mai puţin partea de cost care revine utilizării acestuia. 

 

14.3  Vânzătorul nu va avea nici o răspundere cu privire la revendicări pentru încălcarea drepturilor 

de proprietate intelectuală a unei terţe părţi care apar din fabricaţia sau furnizarea produselor la 

instrucţiunile Cumpărătorului sau în concordanţă cu planurile şi specificaţiile proiectelor, date 

de către Cumpărător şi Cumpărătorul va despăgubi Vânzătorul pentru toate pierderile, daunele, 

cheltuielile şi costurile sau altă răspundere care apar din astfel de revendicări. 

   

15. SCHIŢELE CLIENTULUI 

 

Cumpărătorul va fi singurul responsabil pentru asigurarea faptului că toate schiţele, 

informaţiile, notele şi recomandările specificate sau date Vânzătorului de către Cumpărător sau 

agenţii, funcţionarii, consultanţii sau consilierii săi sunt corecte, exacte şi adecvate. Examinarea 

sau luarea în considerare de către Vânzător a unor astfel de schiţe, informaţii, consiliere sau 

recomandări nu vor rezulta în nici o răspundere din partea Vânzătorului. 

 

16. REZILIERE 

 

16.1  Fără a prejudicia orice alte drepturi sau remedii ale Vânzătorului, el va avea dreptul în 

următoarele circumstanţe de a rezilia (integral sau parţial) contractul şi / sau să suspende 

livrările şi / sau să primească la cerere plata tuturor banilor datoraţi şi plătibili de către 

Cumpărător, dacă:- 

 

16.1.1  Cumpărătorul face sau propune un aranjament voluntar sau altă structură sau schemă sau 

aranjament cu sau cesionare în beneficiul creditorilor săi; 
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16.1.2  Cumpărătorul intră sub incidenţa unui ordin administrativ sau intră în faliment sau lichidare; 

 

16.1.3  Cumpărătorul are o petiţie prezentată pentru dizolvarea sa sau a depus o cerere pentru numirea 

unui lichidator provizoriu;  

   

16.1.4  un titular de servitute preia posesia sau un administrator judiciar sau portărel este numit pentru 

orice proprietate sau bunuri ale Cumpărătorului; 

 

16.1.5  Cumpărătorul nu este capabil să-şi satisfacă datoriile care îi revin sau încetează sau ameninţă să 

înceteze să îşi deruleze activitatea; 

 

16.1.6  Vânzătorul crede în mod justificat că oricare dintre evenimentele mai sus-menţionate sau un 

eveniment echivalent sau similar al acestora în baza legilor relevante la care se supune 

Cumpărătorul sau o persoană afiliată a avut loc sau poate avea loc; 

 

16.1.7  Cumpărătorul sau o persoană afiliată comite sau permite comiterea unei încălcări materiale a 

acestui contract. 

 

16.2 Rezilierea va produce la primirea de către Cumpărător a unei notificări scrise de reziliere 

trimise de către Vânzător, indicând detaliat încălcarea, fără îndeplinirea unor formalităţi 

suplimentare sau fără intervenţia instanţei, Cumpărătorul fiind automat considerat în culpă în 

caz de intervenţie a situaţiei prevăzute în Clauza 16.1.  

 

17. FORŢA MAJORĂ 

 

17.1  Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru orice neîndeplinire a obligaţiilor din contract din nici un 

motiv de orice natură care depăşeşte controlul săi rezonabil inclusiv dar fără limitare la 

dezastre, revolte, răscoale, blocaje sau alte acţiuni industriale, inclusiv dispute comerciale (dacă 

astfel de dispute implică angajaţii săi sau nu), insuficienţă a materialelor sau printr-un alt act, 

problemă sau lucru dincolo de controlul rezonabil. 

 

17.2 În cazul în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile din orice cauze la care se face referire 

în Clauza 17.1 în termen de şase luni de la momentul scadent al îndeplinirii, oricare dintre părţi 

poate prin notificare scrisă să rezilieze contractul fără răspundere, exceptând. 

 

18. INSTRUMENTE 

 

Orice instrumente (cum ar fi şabloane, matriţe, etc. ) pe care Vânzătorul le poate construi sau 

achiziţiona în mod specific în legătură cu produsele vor f şi vor rămâne, în pofida oricăror sarcini pe 

care Vânzătorul le poate aplica acestora, proprietatea unică şi neîmpovărată de servituţi a Vânzătorului 

şi în posesia şi controlul Vânzătorului fără nici o restricţie.  
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19. MATERIALE OFERITE GRATUIT  

 

19.1  Materialele oferite gratuit vor fi asigurate de către şi vor rămâne pe riscul Cumpărătorului 

oricând şi Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru pierdere sau daunele acestor materiale oferite 

gratuit în timpul fabricării de către Vânzător, sau de către sub-contractorii angajaţi de către 

Vânzător sau în timp ce se află la sediile Vânzătorului sau ale unui alt sub-contractor sau în 

tranzit la sau de la sediile Vânzătorului sau ale unui alt sub-contractor cu condiţia ca 

Vânzătorul să poată la propria discreţie să aducă o contribuţie la costurile de înlocuire ale unor 

astfel de materiale. 

 

19.2  Cumpărătorul va despăgubi Vânzătorul pentru toate costurile, pierderile, revendicările daunele, 

obligaţiile şi cheltuielile cu privire la orice vătămare, pierderile sau daunele de orice natură care 

apar din sau în legătură cu furnizarea de către Vânzător a materialelor oferite gratuit exceptând 

cazul în care o astfel de pierdere sau daună este un rezultat direct al unui act de neglijenţă sau 

culpă a Vânzătorului. 

 

19.3  O marjă pentru pierderea materialului ca şi deşeuri din procesare este inclusă (dacă este cazul) 

în preţul contractului şi nici un astfel de pierderi nu vor constitui obiectul unei revendicări din 

partea Cumpărătorului sau contribuţiei din partea Vânzătorului. 

 

19.4  Când materialele utilizare în fabricarea produselor sunt furnizate de către sau în numele 

Cumpărătorului către Vânzător, Cumpărătorul va fi responsabil pentru asigurarea faptului că 

materialul este de calitate satisfăcătoare şi să fie potrivit pentru scopul său şi va despăgubi 

Vânzătorul pentru orice pierdere, daună, vătămare sau cheltuieli de orice natură care rezultă 

direct sau indirect din orice culpă sau din specificarea incorectă a materialelor menţionate. 

 

20. SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ 

 

Cumpărătorul este de acord să respecte orice informaţii şi instrucţiuni furnizate de către 

Vânzător privind produsele inclusiv dar nelimitate la orice condiţii necesare pentru asigurarea 

faptului că ele vor fi sigure şi lipsite de riscuri pentru sănătate oricând atunci când ele sunt 

stabilite, utilizate, curăţate, servisate sau întreţinute de orice persoană. Cumpărătorul va 

întreprinde toţi paşii după cum se specifică în astfel de informaţii sau altfel necesare pentru a 

asigura că în măsura în care este posibil, produsele vor fi sigure şi lipsite de riscuri pentru 

sănătate oricând. 

 

21. CONFORMITATEA 

 

21.1 Cumpărătorul va fi singurul responsabil pentru obţinerea oricăror şi tuturor licenţelor sau 

permiselor de import sau export necesare pentru livrare către Cumpărător, şi Cumpărătorul va fi 

responsabil pentru orice şi toate taxele vamale, taxele de formalităţi, impozite, onorarii ale 
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intermediarilor, şi alte sume datorate în legătură cu importul, exportul şi / sau livrarea 

produselor. 

21.2 Cumpărătorul este de acord să respecte pe deplin, pe propriile cheltuieli, toate legile, restricţiile 

de export şi import aplicabile, cu controalele şi reglementările de securitate naţională ale 

regatului Unit şi  / sau ale altor legi sau reglementări locale aplicabile. 

21.3 Cumpărătorul este de acord şi se angajează că: 

 

21.3.1   Va respecta termenii oricărei licenţe de export, excepţii de licenţă sau licenţă generală 

acordată sau aprobată de orice autoritate guvernamentală competentă şi nu va reexporta 

sau transmite orice produse direct sau indirect altei persoane, entităţi sau pe alt teritoriu 

neacoperit de o astfel de licenţă de export, excepţie de licenţă sau licenţă generală, şi 

21.3.2   (Indiferent de orice licenţă de export, excepţie de licenţă sau licenţa generală anterioară 

) produsele nu vor fi furnizate direct sau indirect unei persoane sau entităţi sau pe alt 

teritoriu care se află sub embargo, interdicţie, sub excludere sau sub alte sancţiuni 

aplicate de Regatul Unit, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii şi / sau teritoriul 

unde este localizat Cumpărătorul. 

 

21.4  Cumpărătorul va respecta toată legislaţia relevantă anticorupţie în legătură cu contractul şi 

afacerile Vânzătorului şi va notifica imediat Vânzătorul dacă descoperă sau suspectează că 

oricare dintre funcţionarii, directorii, angajaţii sau reprezentanţii săi acţionează sau au acţionat 

într-un mod care încalcă astfel de legislaţie. 

 

21.5  Cumpărătorul confirmă că Vânzătorul are un cod de conduită („IMI Way”) care este disponibil 

pe www.imiplc.com şi Cumpărătorul va realiza şi se va asigura întotdeauna ca funcţionarii, 

directorii, angajaţii şi / sau reprezentanţii săi să-şi deruleze activităţile în mod etic şi în 

concordanţă cu prevederile relevante ale IMI Way (Politicii IMI). Această  clauză se va aplica 

fie că Cumpărătorul acţionează sau nu în conformitate cu contractul sau cu relaţia sa cu 

Vânzătorul sau alte societăţi din cadrul grupului de companii ale Vânzătorului. 

 

21.6  Cumpărătorul este de acord că trebuie să poată demonstra conformitatea lui cu cerinţele la care 

se face referire în această Clauză 21 la cererea şi spre satisfacţia Vânzătorului care include, dar 

nu se limitează la, deţinerea de către Vânzător a dreptului de a verifica orice locaţie implicată în 

lucrări pentru Vânzător. Dacă Cumpărătorul nu respectă această Clauză 21, Vânzătorul va avea 

dreptul, la propria discreţie să rezilieze acest contract şi orice alte contracte între Cumpărător şi 

Vânzător fără penalizarea Vânzătorului, cu o notificare de reziliere simplă transmisă 

Cumpărătorului, indicând în detalii rezonabile încălcarea, fără îndeplinirea unor alte formalităţi 

suplimentare sau intervenţii din partea instanţelor, Cumpărătorul fiind considerat automat în 

culpă în cazul nerespectării de către Cumpărător a Clauzei 21 dar cu obligaţiile pentru 

Cumpărător de a remedia orice daune suferite de către Vânzător în urma unei astfel de rezilieri 

sau încălcări a contractului.  

http://www.imiplc.com/
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22. GENERALITĂŢI  

 

22.1  Nici o renunţare sau întârziere sau neexercitare de către Vânzător a unor drepturi sau remedii 

nu vor prejudicia sau împiedica price exercitare viitoare sau ulterioară a acestuia. 

 

22.2  Dacă orice prevedere din aceste condiţii va fi considerată invalidă sau inaplicabilă în totalitate 

sau parţial atunci prevederea neafectată (sau parte a prevederii, după caz) va rămâne în deplină 

vigoare şi efect. Titlurile apar pentru facilitarea structurării şi nu vor afecta interpretarea acestor 

condiţii. 

 

22.3  Nici una dintre aceste condiţii nu vor crea un parteneriat, relaţie de agenţie sau de angajare între 

părţi. 

 

22.4 Dacă nu se prevede altfel de prezentul contract, o persoană care nu este parte la contract, altfel 

decât un succesor legal, nu va avea dreptul de a pune în aplicare orice termeni ai contractului 

dacă nu se prevede altfel de către părţi. 

 

22.5  Părţile convin că orice dispute care apar din sau în legătură cu subiectul acestor condiţii şi orice 

contract (fie de natură contractuală fie prejudiciabilă, sau altfel) vor fi guvernate de şi 

interpretate în concordanţă cu legea din România şi Cumpărătorul şi Vânzătorul convin să 

depună la jurisdicţia exclusivă a instanţelor româneşti problema disputată sau orice aspecte (fie 

de natură contractuală fie prejudiciabilă) care pot apărea între ele.  

 

22.6 Părţile confirmă că fiecare şi toate clauzele din aceste condiţii au fost analizate şi negociate de 

către părţi în conformitate cu cerinţele şi obiectivele lor şi astfel, prevederile privind acordul în 

format standard, clauzele standard şi cele neobişnuite din Codul civil român nu sunt aplicabile. 

În pofida prevederilor mai sus-menţionate, Cumpărătorul acceptă în mod expres prevederile din 

prezentul format referitoare la limitarea răspunderii (Clauzele 11, 12, 14, 15, 19 şi 21), 

evenimentele de reziliere, (Clauza 16), separabilitate (Clauza 22.2), forţa majoră (Clauza 17), 

excluderea privaţiunilor (Clauza 22.7), jurisdicţia (Clauza 22.5) şi partea cu experienţă (Clauză 

22.8). 
 

22.7 Cumpărătorul confirmă şi recunoaşte în mod expres că a luat în considerare toate riscurile 

principale fin prezenta şi activitatea pe care o prestează inclusiv riscurile legate de privaţiuni, şi 

asumă în mod necondiţionat şi expres în mod liber, deliberat şi cu conştientizarea completă, 

riscul de criză sau recesiune economică şi orice risc a propriei sale activităţi şi să înţeleagă să 

îşi îndeplinească obligaţiile din aceste condiţii într-un mod exact, complet, şi în timp util, fără 

rezerve sau excepţii, dacă nu se prevede altfel în acestea. 

 

22.8 Cumpărătorul confirmă şi recunoaşte în mod expres că are experienţă şi cunoştinţe şi / sau că 

deţine asistenţă tehnică specializată pentru evaluarea obligaţiilor în orice contract. 
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