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Conditii Generale 

 

I. Informatii Generale 
 
Art. 1 – Prezentele conditii generale au ca obiect comercializarea produselor din 
programul de fabricatie/distributie/comercializare al vanzatorului, sau conform 
comenzilor ferme primite de la CUMPARATOR care fac parte integranta din 
contractul incheiat. 
 
Art. 2 – Pentru onorarea comenzilor, cumparatorul trebuie sa transmita 
vanzatorului necesarul pentru sortimentele si cantitatile ce urmeaza a fi livrate. 
Orice comanda lansata in executie este considerata ferma si irevocabila. 
Orice comanda lansata in executie poate fi anulata numai cu  acordul ambelor 
parti. 
In cazul imposibilitatii anularii comenzii din diferite motive       (materia prima 
fiind platita in avans la producatori sau furnizori, in cazul refuzului 
producatorilor sau furnizorilor de a anula comanda) marfa va fi livrata la 
CUMPARATOR urmand ca acesta sa isi achite datoriile contractuale.  
 
Art. 3 – Vanzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul 
sa primeasca si sa achite pretul convenit in termenii si conditiile stipulate in 
contract si comanda.  
Dreptul de proprietate asupra produselor livrate de catre vanzator se va 
transmite cumparatorului numai in momentul incasarii facturii/facturilor – atat 
pentru produsele din livrarea curenta cat si pentru cele din livrarile anterioare. 
In cazul intarzierii in efectuarea platilor de catre cumparator, vanzatorul isi 
rezerva dreptul de a reintra in posesia produselor livrate cumparatorului. 
Aceasta nu impune rezilierea contractului. 
De asemenea, vanzatorul are dreptul sa valorifice bunurile pe care le-a ridicat 
de la cumparator. Sumele obtinute din valorificarea acestor produse vor fi 
folosite pentru lichidarea debitelor pe care cumparatorul le are fata de vanzator 
in urmatoarea ordine : penalitati, dobanzi, sold curent. 
 

II. Termeni de Livrare 
 

Art. 4 – Termenii de livrare a produselor care fac obiectul contractului se 
stabilesc prin acordul partilor si vor fi stipulati in fiecare comanda acceptata de 
vanzator. 
 
Art. 5 – Termenul de livrare poate fi reprogramat de vanzator in cazul in care 
cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. 
 
Art. 6 – Neridicarea produselor la termenele si in cantitatile prevazute in 
prezentul contract, atrage raspunderea cumparatorului, acesta fiind obligat sa 
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plateasca vanzatorului penalitati de 0,1 % pe zi intarziere, fara notificare sau 
punere in intarziere. Penalitatile de intarziere pot depasi cuantumul sumei 
datorate conform facturii emise de vanzator catre cumparator. 
 

III. Pretul 
 
Art. 7 – Pretul produselor va fi stabilit prin comanda, va ramane neschimbat si 
se va regasi in factura emisa de vanzator catre cumparator. Acest pret se 
considera acceptat de catre parti o data cu semnarea contractului sau 
confirmarea comenzii. 
Facturarea comenzilor in EURO/USD se va face in RON la cursul de schimb 
afisat de BNR in ziua anterioara livrarii si facturarii marfii.  
 
Art. 8 – Pretul produselor se calculeaza in functie de cotatia LME/Del-Notiz/etc. 
pentru cupru/aluminiu si a raportului RON/EURO/USD. Modificarea acestor 
cotatii (LME/Del-Notiz/etc.) atrage dupa sine modificarea pretului daca 
comanda nu este lansata si oferta vanzatorului catre cumparator a depasit 
valabilitatea ei. 

IV. Modalitati de Plata. Termene de Plata. Penalitati. 
 

Art. 9 – Plata produselor ce fac obiectul contractului se poate face prin 
acceptarea uneia dintre modalitatile de plata de mai jos: 
a) 100% CEC/Bilet la ordin scadent la …….. de zile de la data livrarii marfii  sau 

lansarii comenzii (dupa caz);  
b) ….% avans la data lansarii comenzilor 

….% Bilet la ordin scadent la ……… de zile de la data livrarii marfii  care se 
va preda conform ofertei vanzatorului si confirmarea comenzii 
cumparatorului de catre vanzator; 

c) 100% in avans la lansarea comenzii; 
d) Garantie Bancara; 
e) Orice alta modalitate de plata agreata de ambele parti. 

 
Art. 10 – Limita de credit data de vanzator catre cumparator va fi stabilita dupa 
o analiza a companiei cumparatorului de catre COFACE/EULER-
HERMES/ATRADIUS (companii de asigurare a riscului financiar). 
 
Art. 11 - Termenele de plata si modalitatile de plata vor fi stabilite de comun 
acord de ambele parti conform Art. 9 si vor fi consemnate in contract sau 
comanda confirmata de catre vanzator. 
 
Art. 12 – Daca in termenul stabilit la Art. 9, cumparatorul nu achita pretul 
produselor livrate, acesta se obliga sa plateasca vanzatorului penalitati de 0,1% 
pe zi intarziere, penalitati calculate la pretul datorat pana la data achitarii 
integrale a tuturor facturilor emise de vanzator catre cumparator. 
Penalitatile curg de drept din ziua urmatoare zilei in care trebuia achitata 
factura/facturile scadente, cumparatorul fiind pus de drept in intarziere. 
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Art. 13 – Penalitatile calculate confom art.12  din prezentul contract pot depasi 
suma pentru care au fost facturate. Vanzatorul va putea emite factura pentru 
penalitatile datorate de catre cumparator la sfarsitul fiecarei luni. 
 
Art. 14 – Daca cumparatorul nu respecta termenele de plata pentru una sau 
mai mult facturi anterioare, vanzatorul  poate  solicita  acestuia  garantarea  
platii  potrivit  legislatiei  in  vigoare (contragarantie, garantie bancara, Bilet la 
Ordin sau fila CEC). 
 
Art. 15 - Daca vanzatorul depaseste cu maxim 3 zile termenul de livrare 
specificat in anexa acestui contract, acesta va plati penalitati  in valoare de 
0,1%/zi de intarziere, acestea urmand a fi facturate de catre cumparator la 
sfarsitul fiecarei luni. 
Valoarea facturilor de penalitati emise de cumparator catre vanzator poate 
depasi valoarea comenzii, pana la livrarea marfii sau pana cand cumparatorul 
decide anularea comenzii. 

V. Receptia Produselor. Certificarea Calitatii. Garantii. 
 

Art. 16 – Livrarea produselor se face pe baza receptiei cantitative si calitative 
efectuate la destinatia cumparatorului, sau la punctul de lucru indicat de 
cumparator, in prezenta delegatului cumparatorului sau direct de catre firma de 
logistica (transport) angajata de vanzator. In lipsa acestuia, se face prin 
autoreceptie. 
 
Art. 17 – Calitatea produselor livrate este atestata prin declaratie de 
conformitate. Cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte si sa 
depoziteze produsele livrate in conformitate cu indicatiile date de vanzator. 
Odata cu receptia marfii de catre cumparator, vanzatorul nu mai este 
raspunzator de manipularea, transportarea, instalarea si depozitarea marfii. 
Produsele la livrare vor fi însoţite de: 

- factura fiscală,  
- certificat de garanţie,  
- certificat de conformitate, 
- certificat de test, 
- lista produse. 
 

Art. 18 – Reclamatiile pot fi adresate vanzatorului de catre cumparator dupa 
cum urmeaza : 
a) Cantitative – in termen de 3 zile de la data la care produsele au fost 

predate/livrate cumparatorului ; 
b) Calitative  - in termen de 5 zile de la data la care produsele au fost 

predate/livrate cumparatorului.  
In acest caz, reclamatia va fi insotita de un document din care sa rezulte 
deficienta calitativa invocata, emis de catre o organizatie autorizata, respectiv 
certificatul de control sau buletinul de analiza, fotografii sau mostre, dupa caz 
sau dupa inspectarea marfii de catre vanzator si cumparator. 
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In termen de 5 zile de la primirea reclamatiei, vanzatorul are obligatia sa ii 
comunice cumparatorului punctul de vedere in legatura cu reclamatia. In cazul 
in care reclamatia comunicata este intemeiata, vanzatorul va lua masuri pentru 
remedierea deficientelor sesizate de cumparator. 
 
Art. 19 – In cazul in care cumparatorul nu il avizeaza pe vanzator, in legatura 
cu deficientele constatate, in termenul stabilit in prezentul contract, vanzatorul  
nu mai este obligat sa remedieze deficientele sesizate.    
 

 Art. 20 -Vanzatorul se obliga sa realizeze produsele la nivelul tehnic prevazut in   
standardele si documentatiile tehnice conform comenzii. 

VI. Expedierea si Transportul Produselor. Ambalarea. 
 

Art. 21 – Expedierea produselor ce fac obiectul prezentului contract se face cu 
mijloacele de transport ale vanzatorului sau cumparatorului, cu conditia ca 
acestea sa asigure protectia produselor. 
La data predarii produselor se transmit numai riscurile; dreptul de proprietate 
asupra produselor se transmite conform Art.3 din prezentul contract. 
 
Art. 22 – Vanzatorul trebuie sa ia toate masurile si sa dispuna ca produsele sa 
fie ambalate corespunzator.  
Tamburii utilizati pentru livrarea produselor vor circula cu sau fara valoare de 
intrare in SC HALEY CABLES SRL , cu obligatia cumparatorului de a asigura 
conditii de manipulare, conservare si depozitare in vedrea restituirii integrale a 
acestora (cand este cazul). 
Tamburii se returneaza cu aviz de insotire a marfii, urmand ca dupa receptie, in 
baza procesului verbal de receptie transmis prin fax, e-mail sau in original, 
cumparatorul sa factureze valoarea ambalajelor (atunci cand este cazul). 
Valoarea acestora este valoarea facturata de catre vanzator diminuata cu cota 
de uzura 15~20 % din valoarea facturata de vanzator catre cumparator. 

VII. Clauze Speciale 
 

Art. 23 – Partea care este in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale 
contractuale, in situatia aparitiei unui caz de forta majora, trebuie sa notifice 
(prin fax, e-mail sau posta) cealalta parte, in termen de 5 (cinci) zile. In termen 
de 15 zile de la notificare, partea care invoca forta majora va trimite un 
document oficial emis de Camera de Comert sau de o alta autoritate cu 
competenta similara, care sa certifice exactitatea faptelor, datei si imprejurarilor 
notificate. 
In conditiile alineatului precedent, contractul se poate rezilia fara a se putea 
pretinde daune-interese. 
Daca notificarea si confirmarea inceperii situatiei de forta majora nu se 
efectueaza in termenele stabilite, partea care nu respecta aceasta procedura 
este responsabila de prejudiciile create celeilate parti datorita acestei omisiuni. 
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Art. 24 – Neachitarea in termenul prevazut in prezentul contract a contravalorii 
produselor livrate, da dreptul vanzatorului sa sisteze livrarile, sa-l oblige pe 
cumparator la plata penalitatilor prevazute la Art. 12. 
 
Art. 25 – In cazul in care date privind elementele de identificare ale societatii – 
care are calitatea de cumparator – mentionate de reprezentantul ei, semnatar 
al contractului, nu sunt reale, acesta va raspunde personal si solidar cu 
societatea pe care o reprezinta pentru termen de plata, penalitati, etc. 
 
Art. 26 – Cumparatorul isi asuma responsabilitatea – sub sanctiunea de daune-
interese- sa notifice vanzatorului orice modificare survenita in structura, forma 
juridica, date de identificare, actiuni promovate impotriva sa in baza Legii 
insolventei, in termen de 10 zile de la aparitia acestora. 

VIII.  Cazuri de Incetare a Contractului 
 

Art. 27 – Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu hotarasc 
prelungirea acestuia; 
b) prin reziliere cu acordul ambelor parti; 
c) prin dizolvarea, falimentul sau ajungerea vreuneia din parti in situatia de a fi 
lichidata; 
d) in alte cazuri prevazute de lege. 

 
IX.  Litigii 

 
Art. 28 - Litigiile intervenite intre parti, in cursul derularii contractului vor fi 
solutionate pe cale amiabila de catre reprezentantii ambelor societati. 
In cazul in care nu se ajunge la o reglementare amiabila, orice litigiu decurgand 
din sau in legatura cu prezentul contract inclusiv la validitatea, interpretarea, 
executarea ori desfiintarea lui, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti 
competente. 

X. Dispozitii Finale 
 

Art. 29 – Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale 
comerciale si civile ale Romaniei. 
 
Art. 30 – Actele aditionale, comenzile (prin fax, e-mail sau posta) la prezentul 
contract, semnate in aceleasi conditii ca si contractul, vor face parte integranta 
din acesta si il vor completa si/sau modifica. 
 
Art. 31 – Detaliile contractuale pot fi modificat inainte sau in timpul derularii 
contractului, prin acordul in scris al partilor.  
 
Art. 32 – Orice comanda prin e-mail, fax, posta sau original face parte 
integranta din prezentul contract. 
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Art. 33 – Partile contractante sunt de acord ca informatiile pe care le obtin ca 
urmare a executarii prezentului contract, respectiv caracteristicile produselor, 
pretul acestora, furnizori, transportatori sau orice alte companii pe care 
vanzatorul le indica cumparatorului sunt confidentiale si nu pot deveni 
transmisibile decat cu acordul in scris al vanzatorului prin e-mail, fax, posta sau 
original. 
Partea care nu respecta aceasta clauza de confidentialitate va raspunde pentru 
prejudiciul cauzat conform legislatiei in vigoare. 
Aceasta clauza nu se aplica in cazul in care informatia confidentiala devine 
publica din motive neimputabile partilor. 
 
Art. 34 - Termenul de negociere si semnare a contractului este de 15 de zile de 
la expedierea lui catre cumparator. In cazul in care cumparatorul nu face 
obiectiuni in termenul mai sus mentionat, se considera contractul incheiat in 
forma in care a fost comunicat acestuia. 
 
Art. 35 – Dupa semnarea contractului, aceste conditii generale fac parte 
integranta din acesta, si contractul va fi inregistrat in Arhiva Electronica de 
Garantii Reale Imobiliare. 
 
Art. 36 – Orice contract se va incheia in doua exemplare, cate un exemplar 
pentru fiecare parte, respectiv vanzator si cumparator. 
Prezentul contract contine 6 pagini. 


