TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE PENTRU ACHIZIŢII
1. APROBARE – ORDINEA DE PRIORITATE - MODIFICARE
Această comandă se referă la achiziţia bunurilor, serviciilor sau a bunurilor şi serviciilor prezentate în cadrul
acestui document (generic, „Bunuri”) şi este emisă de un reprezentant al SC Compa SA. numit în cadrul acestui
document („Compa”). Această comandă este considerată acceptată la momentul cel mai recent dintre returnarea
copiei comenzii, luată la cunoştinţă, sau iniţierea activităţii Furnizorului. Compa respinge orice termeni şi condiţii
suplimentare sau neconforme prezentate de Furnizor în orice moment, indiferent dacă aceşti termeni şi condiţii
modifică sau nu din punct de vedere material această Comandă şi indiferent de acceptarea de către Compa a
Bunurilor sau de achitarea Bunurilor Furnizorului. Orice comanda urmata de executarea ei presupune in mod
implicit insusirea de catre furnizor a termenilor si condiitilor generale de achizitii Compa prezentate in acest
document. Orice referinţă la cotaţia Furnizorului, orice ofertă sau propunere nu va fi considerată ca reprezentând
acceptarea nici unui termen, nici unei condiţii sau instrucţiuni prevăzute în respectivul document. Nu va fi utilizată
expertiza sau experienţa în domeniu pentru a modifica, suplimenta sau explica vreun termen în cele de faţă.
Aceşti termeni şi condiţii, împreună cu specificaţiile, ilustraţiile sau alte documente la care se face referire în
cadrul acestei Comenzi sau care sunt ataşate sau orice documente incluse prin referire sunt prioritare conţinutului
oricărei comunicări, reprezentări, promisiuni sau negocieri, orale sau scrise, precedentă sau actuală referitoare la
obiectul acestei Comenzi. Toate documentele contractuale aferente acestei Comenzi trebuie interpretate în
ansamblu ca un acord singular. Cu toate acestea, dacă apar conflicte ireconciliabile între prevederile
documentelor acestui contract, se aplică următoarea ordine de prioritate: a) orice contract de vanzare cumparare;
apoi b) orice contract pentru servicii lucrative; apoi c) conţinutul acestei Comenzi şi orice termeni suplimentari
incluşi sau încorporaţi prin referinţă; apoi d) aceste prevederi generale de Comandă; şi în final e) orice documente
contractuale aprobate în scris de către părţi. Nicio schimbare sau modificare a acestei Comenzi nu va crea
obligaţii Compa decât dacă este exprimată în formă scrisă, precizând specific faptul că aduce un amendament
acestei Comenzi şi semnată sau aprobată electronic de un reprezentant desemnat prin procură de către Compa.
Dacă Furnizorului îi sunt aduse la cunoştinţă ambiguităţi, probleme sau discrepanţe între această Comandă şi
orice specificaţie, ilustraţie sau altă cerinţă tehnică aplicabilă acestei Comenzi, Furnizorul va trimite imediat
situatia către Compa în vederea unei decizii.
2. LIVRAREA, TRANSPORTUL ŞI AMBALAREA
2.1. Furnizorul va livra Bunurile conform cu cantităţile şi datele de livrare specificate în această Comandă sau în
cadrul eliberărilor programate aferente Comenzii. Dacă datele livrării nu sunt declarate, Furnizorul va oferi
cea/cele mai bune date accesibile, care vor fi supuse acordului Compa.
2.2. Furnizorul va livra Bunurile acoperind costurile celei mai rapide metode de transport dacă programul livrării
este periclitat, din alt motiv decât din culpa Compa. Dacă Bunurile sunt conforme cu cerinţele Compa, Furnizorul
va acorda prioritate imediată Compa pentru alocarea şi livrarea Bunurilor. Compa îşi rezervă dreptul de a refuza,
fără niciun cost pentru Compa, toată sau orice parte a oricărei livrări ce diferă faţă de cantitatea autorizată de
Compa pentru livrare. Furnizorul nu va efectua nicio înlocuire fără acordul prealabil exprimat în scris din partea
Compa. Toate articolele vor fi ambalate conform instrucţiunilor Compa sau, dacă acestea nu sunt specificate,
conform cu buna practică comercială într-o manieră suficientă pentru a asigura recepţia fără deteriorări.
2.3. Abaterile de la contractele si comenzile Compa sunt admise doar dupa aprobarea prealabila in scrisa a unei
persoane autorizate Compa. Termenele si datele convenite sunt obligatorii. Decisiv pentru respectarea termenului
de livrare sau a datei de livrare este intrarea marfii in Compa. Daca nu s-a convenit livrare ex-works, atunci
furnizorul trebuie sa puna la dispozitie marfa in timp util luand in considerare timpul uzual pentru preincarcare si
expediere.
2.4. Daca termenele convenite nu sunt respectate din motive care tin de furnizor, nefiind afectata de alte
reglementari legale, Compa este indereptatita, ca dupa trecerea unei anumite perioade in care se someaza cu
refuzul, sa se retraga din contract, sa-si procure inlocuitori de la o terta parte si/sau sa pretinda despagubiri
pentru neindeplinirea obilgatiilor. Compa ridica pretentii de despagubire asupra tuturor costurilor suplimentare
care se creeaza datorita livrarilor sau prestarilor intarziate datorate furnizorului. Preluarea livrarii sau prestarii
intarziate nu contine renuntarea la pretentiile de despagubire.
2.5 Termenele convenite sunt angajante. Prestarea serviciilor inainte de termenele convenite, da dreptul Compa
sa nu le ia in primire pina la scadenta acestora.
2.6. Cand furnizorul intrevede greutati in executie sau in procurarea de material sau daca intervin situatii care nu
sunt influentate de el, care il vor impiedica in livrarea la termen la calitatea convenita, furnizorul trebuie sa
instiinteze neintarziat departamentul Compa care a comandat.
2.7. Pentru numarul de bucati, greutati si dimensiuni sunt decisive valorile stabilite de Compa la controlul intrarii
marfii, sub rezerva unei alte dovezi.
2.8 Documentele care insotesc produsele livrate vor fi cele specificate in Contract/ Comanda.
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3. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca.
Prin forta majora se intelege un eveniment obiectiv, imprevizibil si de neanlaturat: razboi, revolutie, cutremur, incendii,
inundatii. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora si sa o dovedeasca prin certificarea acesteia de Camera de Comert si
Industrie in maximum 30 de zile de la aparitie.Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte
parti incetarea acesteia in maximum 10 zile calendaristice.

4. RESPECTAREA PREVEDERILOR DE IMPORT/VAMALE
Furnizorul îşi asumă integral responsabilitatea pentru orice transporturi care întră sub incidenţa acestei Comenzi
ce necesită aprobare guvernamentală pentru import. Dacă autorităţile guvernamentale declară sau impun taxe de
compensare, impozite împotriva deversărilor sau de contracarare pe Bunurile importate sub incidenţa acestei
Comenzi, Compa îşi rezervă dreptul de a înceta această Comandă conform prevederilor de Încetare din cadrul
acestei Comenzi. Furnizorul va plăti toate taxele, comisioanele sau transportul achitat de Compa ca urmare a
nerespectării termenilor şi condiţiilor acestei Comenzi de către Furnizor.
5. MATERIALE FURNIZATE DE COMPA, UNELTE, ECHIPAMENT ŞI DATE TEHNICE
5.1.Titlul de proprietate asupra oricărui material, unelte, echipament sau date tehnice pentru care plăteşte Compa
sau pe care Compa le pune la dispoziţia Furnizorului, inclusiv piesele de rezervă aferente („Proprietatea Compa”)
vor aparţine în continuare Compa. Furnizorul va eticheta la vedere Proprietatea Compa, va păstra asupra sa
înregistrări scrise ale Proprietăţii Compa şi a locaţiei acesteia, nu va permite punerea acestora sub sechestru şi
nu o va muta fără acordul prealabil Compa exprimat în scris. Furnizorul este responsabil de inspecţia şi stabilirea
conformităţii Proprietăţii Compa cu standardele de utilizare.
5.2.Furnizorul va utiliza Proprietatea Compa exclusiv pentru îndeplinirea Comenzilor Compa, dacă nu este altfel
autorizat în scris de către un reprezentant Compa desemnat prin procură. Proprietatea Compa este destinată
utilizării în locaţia Furnizorului sau aşa cum este specificat în autorizaţia scrisă din partea reprezentantului Compa
desemnat prin procură şi, în limitele aplicabile, face obiectul legilor romane şi al prevederilor guvernamentale de
export sau reexport. Furnizorul este responsabil pentru orice pierdere, deteriorare sau distrugere a Proprietăţii
Compa şi orice pierdere, deteriorare sau distrugere a proprietăţii unei terţe părţi provocate de utilizarea neglijentă
a Proprietăţii Compa. Furnizorul nu va include costurile vreunei asigurări pentru Proprietatea Compa în cotaţiile
exprimate în această Comandă. Furnizorul va returna Proprietatea Compa sau o va elimina în urma deciziei
unilaterale Compa, conform cu indicaţiile scrise Compa. Compa nu oferă niciun fel de garanţie (exprimată expres
sau implicit) şi nu îşi asumă responsabilitatea referitoare la Proprietatea Compa.
6. PREŢ
6.1. Stabilirea preturilor si transferul riscurilor.
Daca nu s-a convenit altfel, preturile se inteleg ex-works, inclusiv ambalare. Taxa pe valoarea adaugata nu este
continuta. Furnizorul poarta riscul pana la preluarea de catre Compa a marfii sau de catre insarcinatul Compa la
locul in care trebuie livrata marfa conform comenzii
6.2 In masura in care nu se precizeaza altfel in comanda / contract, plata produselor cumparate se efectueaza
prin transfer bancar cu scadenta la 90 zile de la sfarsitul lunii in care s-a emis factura si s-au livrat bunurile.
7. PREŢ: CLIENT PREFERAT ŞI CLAUZĂ DE ACCEPTARE-RENUNŢARE
Furnizorul garantează că preţurile solicitate pentru Bunurile livrate în cadrul acestei Comenzi sunt cele mai mici
preţuri impuse vreunui client extern al Furnizorului pentru cantităţi similare din Bunuri similare. Dacă furnizorul
tarifează vreun client extern la un preţ mai mic pentru o cantitate similară din Bunuri similare, Furnizorul trebuie să
aducă acest lucru la cunoştinţa Compa şi să aplice acel preţ tuturor Bunurilor comandate prin intermediul acestei
Comenzi. Dacă la vreun moment premergător încheierii acestei Comenzi Compa anunţă Furnizorul în scris că a
primit o ofertă mai bună de la un alt furnizor pentru Bunurile similare celor prevăzute în această Comandă,
Furnizorul este obligat să reducă preţul până la oferta respectivă pentru orice Bunuri care nu au fost încă livrate.
Dacă furnizorul nu poate reduce preţul până la oferta respectivă, Compa, prin opţiune unilaterală, poate finaliza
tranzacţia acestei Comenzi fără a fi responsabil în instanţă.
8. PREŢURILE PIESELOR DE SCHIMB
Pe durata livrării Bunurilor şi pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea ultimei achiziţii de Bunuri de către
Compa, Furnizorul va furniza Compa toate piesele de schimb sau pentru reparaţii la preţurile în vigoare la data cea
mai recentă, adăugând costurile suplimentare pentru fabricaţie şi ambalare, aceste diferenţe urmând a fi negociate
fără a depăşi sub nicio formă 20 de procente (20%) din ultimul preţ de producţie achitat de Compa.
9. FACTURAREA ŞI PLATA
După fiecare livrare efectuată sau serviciu întreprins, Furnizorul va emite o factură ce va lista o descriere a
Bunurilor furnizate şi, după caz, numerele pieselor, cantitatea, unitatea de măsură, orele şi preţurile unitare şi
totale. Orice costuri excepţionale, precum drepturile de autor, comisioanele de vânzare, costurile de proiectare
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sau alte costuri excepţionale trebuie specificate şi identificate separat pe factură. Factura trebuie să includă de
asemenea următoarele informaţii în limba engleză sau în limba romana, dacă este necesar acest lucru. (a)
numele şi adresa Furnizorului şi al Compa; (b) numele curierului (dacă diferă de Furnizor); (c) Numărul/numerele
Comenzii Compa; (d) ţara exportatoare; (e) descrierea detaliată a Bunurilor; (f) ţara de origine (fabricaţie) a
Bunurilor, dacă există mai multe ţări de origine, ţara de origine a fiecărei componente livrate; (g) greutatea
Bunurilor livrate; (h) moneda în care a fost efectuată tranzacţia comercială; (i) termenii de plată; (j) termenii de
livrare utilizaţi; (k) codul de tarifare vamala; si (l) toate reducerile. Factura va fi însoţită (dacă este cazul) de un
conosament sau de o chitanţă ce dovedeşte livrarea. Plata facturii nu constituie acceptarea Bunurilor şi poate fi
obiectul unei revizuiri în cazul în care Furnizorul nu îndeplineşte prevederile acestei Comenzi. Termenii de plată
sunt 90 zile de la sfarsitul lunii in care factura a fost emisa şi de la livrarea Bunurilor respective, dacă nu este
prevăzut altceva în cadrul acestei Comenzi sau în alt acord întocmit între ambele părţi. Plata va fi programată
pentru primul ciclu de plată conform termenilor Comenzii.
10. COMPENSARE
Compa poate scădea orice sumă pe care o datorează Furnizorul drept compensarea din orice sumă cuvenită sau
datorată Furnizorului în cadrul acestei Comenzi.
11. ASIGURAREA CALITĂŢII.
Furnizorul este de acord cu următoarele prevederi:
11.1 Să implementeze şi să întreţină un sistem de calitate conform cu prevederile ultimei revizuiri a Manualului de
calitate pentru furnizorii Compa.
11.2 Să permită Compa, în timpul programului de lucru obişnuit, să efectueze inspecţii în limite rezonabile ale
sediilor în care Furnizorul şi terţele părţi fabrică şi procesează Bunurile.
12. INSPECŢIE
Compa poate inspecta 100% sau o parte din Bunuri, conform opţiunii Compa şi poate refuza integral sau parţial
Bunurile sau lotul de Bunuri dacă Compa le consideră defecte sau că nu sunt conforme. Dacă Compa
efectuează o inspecţie (alta decât inspecţia standard) din cauza identificării unor Bunuri defecte sau care nu se
încadrează în conformitate, toate costurile inspecţiei suplimentare vor fi achitate de Furnizor incluzand fara a se
limita la sortare, retrageri de pe piata, procesare, uzinare etc. Nici o inspecţie, testare, aprobare, aprobare de
design sau acceptare a Bunurilor nu absolvă Furnizorul de responsabilitatea pentru garanţie sau defecte latente,
fraudă sau neglijenţă. Dacă Bunurile sunt defecte sau nu se încadrează în conformitatea prevederilor acestei
Comenzi, Compa poate, anunţând Furnizorul în scris: (a) să renunţe la această Comandă în cazul acestor Bunuri;
(b) să accepte aceste Bunuri la o reducere de preţ echitabilă; sau (c) să respingă astfel de bunuri şi solicita
livrarea altora pentru înlocuire. Livrarea pieselor inlocuitoare va fi însoţită de un anunţ scris, specificând că
Bunurile respective reprezintă piese inlocuitoare. Dacă Furnizorul nu livrează cu promptitudine piesele
inlocuitoare necesare, Compa poate remedia orice Bun defect sau care nu este în conformitate pe cheltuiala
Furnizorului; le poate înlocui cu Bunuri de la un alt Furnizor şi poate imputa costurile aferente Furnizorului,
inclusiv acoperirea pierderilor incidentale; sau poate încheia această Comandă din această cauză.
13. GARANŢIE
13.1.Furnizorul garantează Compa, succesorilor acestuia, desemnaţilor, clienţilor şi utilizatorilor finali, că, la
livrare şi pe toată Perioada de garanţie specificată mai jos, toate bunurile furnizate (inclusiv piesele inlocuitoare
sau Bunurile remediate sau componentele pe care Furnizorul le livrează conform acestei garanţii) (a) nu vor
prezenta defecte la nivelul materialelor, manoperei şi designului, chiar dacă designul a fost aprobat de Compa, (b)
vor respecta schiţele, designul, planurile de control al calităţii, specificaţiile, exemplele şi alte descrieri aplicabile
furnizate sau specificate de Compa, (c) vor putea fi comercializate, (d) vor fi adecvate destinaţiei intenţionate în
cazul în care Bunurile nu provin dintr-un design detaliat furnizat de Compa şi vor funcţiona aşa cum este
prevăzut, (e) vor respecta toate legile naţionale şi regionale aplicabile, (f) nu sunt şi nu vor fi puse sub sechestru,
sau sub semnul unor restricţii, rezervări, interese de securitate sau impedimente şi (g) nu încalcă niciun brevet,
vreo cerere de brevetare publicat sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi care să existe la
data livrării şi nu utilizează în mod neadecvat informaţii comerciale secrete ale unor terţe părţi. Serviciile vor fi
efectuate în acord cu cele mai ridicate standarde din domeniu. Perioada de garanţie se va referi la o perioadă de
36 de luni de la data livrării către utilizatorul final sau pentru o perioadă de timp de o durată acceptată de Compa
de la clientul Compa. Aceste garanţii se vor aplica oricărei şi după orice livrare, inspecţie acord sau plată
efectuată de Compa pentru întreaga Perioadă de garanţie. Pretenţiile de ieşire de sub incidenţa garanţiei nu se
vor acumula până la descoperirea neregulii, chiar dacă Bunurile au fost inspectate în prealabil. Garanţiile oferite
pot fi cumulate, suplimentând orice garanţie oferită prin lege sau echitate. Orice prevedere de limitare aplicabilă
intră în vigoare de la data constatării. Bunurile ce îndeplinesc standardele precedente sunt numite generic „Bunuri
conforme”. Dacă Bunurile conforme nu sunt furnizate în intervalul de timp specificat de Compa, atunci Compa
poate opta, în plus faţă de orice drepturi sau soluţii prevăzute de lege sau echitate, pentru repararea, înlocuirea
Bunurilor neconforme, costurile fiind suportate de Furnizor. În plus faţă de costurile reparării sau înlocuirii
Bunurilor neconforme, Furnizorul este responsabil pentru toate costurile, tarifele şi daunele aferente, incluzând,
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fără a se limita la, costurile eliminării, dezasamblării, inspecţiei defecţiunii, izolarea defecţiunii, reinstalarea,
efectuarea din nou a inspecţiei şi îmbunătăţirea tehnologică a Bunurilor neconforme sau produsului final afectat al
Compa; toate costurile de transport; toate tarifele consumatorului; toate costurile acţiunilor de remediere (de
exemplu, costurile inspecţiei suplimentare şi al sistemelor de control al calităţii). Dacă nu este realizată o
înţelegere cu Compa care să prevadă altceva, Furnizorul va deconta Compa toate aceste costuri la primirea
facturii Compa.
13.2. Furnizorul acceptă că garanţia poate fi calculată pe baza metodelor statistice pe baza unor mostre
reprezentative, conform practicii Compa în limite discreţionare rezonabile.
13.3. Aceste garanţii şi toate celelalte garanţii, exprimate expres sau implicit, se vor aplica şi după livrare,
inspecţie, acceptare sau plată.
14. RETRAGERE
Furnizorul este responsabil în instanţă pentru costurile integrale sau daunele aferente retragerii voluntare sau
involuntare a Bunurilor defecte sau potenţial defecte sau a oricăror produse ce conţin sau includ astfel de Bunuri,
inclusiv, dar fără a se limita la, retragerea de către un client, o agenţie de reglementare sau conform legilor sau
reglementărilor aplicabile. Furnizorul va fi unicul responsabil cu gestionarea oricărei retrageri sau va participa
deplin la gestionarea oricărei retrageri întreprinse de Compa sau clienţii acestuia în raport cu Bunurile
Furnizorului, conform indicaţiilor Compa. Fiecare parte va coopera pentru a pune la dispoziţie registrele avute la
dispoziţie şi alte informaţii necesare în mod rezonabil celeilalte părţi în legătură cu retragerea. Acest articol va fi
aplicat şi după finalizarea sau expirarea acestei comenzi şi se va aplica cel puţin pentru aceeaşi perioadă de timp
în care Compa are o obligaţie faţă de clientul/clienţii săi.
15. SCHIMBĂRI
Compa poate, prim notificare scrisă sau electronică, indica schimbarea proiectelor, designului, specificaţiilor,
metodei de livrare şi ambalare, cantităţii sau a locului şi momentului de livrare a Bunurilor; reprograma serviciile;
sau solicita mai puţine servicii sau suplimentarea serviciilor. Doar reprezentanţii Compa autorizaţi prin procură pot
efectua schimbări ale Comenzii. Dacă vreo schimbare provoacă sau o scădere sau o creştere a costurilor sau a
duratei necesare onorării acestei Comenzi, va fi efectuată o reglare echitabilă la costuri rezonabile ale preţului
Comenzii, datelor de livrare sau ambele, iar această Comandă va fi modificată corespunzător electronic sau în
scris. Orice solicitare sau reglare în cadrul acestor prevederi ar putea fi, la alegerea Compa, ignorată dacă nu
este exprimat expres în scris (inclusiv suma solicitării) şi livrată către Compa în termen de 30 de zile de la data
recepţionării de către Furnizor a schimbării Comenzii indicate de Compa. În cazul în care costurile proprietăţii
învechite sau în exces ca rezultat al schimbării este achitat de Compa, Compa va putea prescrie modul de
eliminare al proprietăţii. Fără a lua în considerare dezacordul părţilor cu referire la impactul unei schimbări,
Furnizorul va continua de bună încredere activitatea în vederea acestei Comenzi în aşteptarea ratificării
dezacordului.
16. SCHIMBĂRI ALE DESIGNULUI ŞI ALE PROCESULUI
Cu exceptia produselor standardizate Furnizorul nu va efectua modificări ale designului, materialelor, locaţiei de
fabricare sau ale proceselor specificate în această Comandă sau în documente la care se face referire în cadrul
acestui document, sau dacă nu este cazul, cele în vigoare la momentul emiterii acestei Comenzi, fără acordul
prealabil exprimat în scris de un reprezentant Compa autorizat prin procură. Schimbările unui proces includ, fără
a fi limitate la, schimbările procesului de producţie, schimbările aparaturii de fabricaţie sau schimbările între un
proces manual şi automat. Această prevedere se aplică indiferent dacă există sau nu un impact financiar corelat
schimbării şi indiferent de natura schimbării, inclusiv îmbunătăţirile produselor.
17. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Compa poate solicita Furnizorului în orice moment, prin notificare în scris şi fără costuri, să înceteze integral sau
parţial activitatea desfăşurată în vederea acestei Comenzi pentru o perioadă de până la 120 de zile (Comandă de
încetare a activităţii) şi pentru orice perioadă suplimentară stabilită prin acord între Furnizor şi Compa. Imediat de
la recepţionarea unei Comenzi de încetare a activităţii, Furnizorul se va conforma prevederilor acesteia. În orice
moment în perioada de încetare a activităţii, Compa poate anula, integral sau parţial, Comanda de încetare a
activităţii sau finaliza activitatea conform cu secţiunea Încheiere a acestei Comenzi. În cazul în care Comanda de
încetare a activităţii este anulată sau expiră, furnizorul trebuie să reia activitatea.
18. ÎNCETARE
18.1.Partea care nu încalcă acordul poate încheia această Comandă dacă cealaltă parte comite o încălcare
materială şi nu remediază încălcarea în termen de 30 de zile calendaristice de la recepţionarea unei notificări
scrise care să specifice temeiul încălcării. O încălcare materială include, fără a fi limitată la, nereuşita de a livra,
livrarea întârziată sau livrarea unor Bunuri care nu sunt în conformitate. Partea solvabilă poate înceta această
Comandă în virtutea unui acord scris dacă cealaltă parte nu îşi mai poate achita datoriile sau dacă este depusă
vreo solicitare sau sunt iniţiate proceduri de către sau împotriva acelei părţi în legătură cu falimentul, sechestrul,
reorganizarea sau atribuirea în beneficiul creditorilor. Încetarea activităţii Furnizorului de către Compa în termenii
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acestui Articol va îndreptăţi Compa la daune şi compensaţii prevăzute prin lege sau echitate. În plus, Furnizorul
acordă Compa licenţa achitată integral, exclusiv, irevocabil la drepturile de Proprietate intelectuală ale
Furnizorului incluse sau utilizate în cadrul Bunurilor pentru ca Compa să poată fabrica, comanda şi comercializa
Bunuri utilizând aceste drepturi de Proprietate Intelectuală pentru a îndeplini obligaţiile Compa faţă de proprii
clienţi.
18.2.Fără a lua în considerare perioada de timp sau cantitatea, Compa poate înceta această Comandă integral
sau parţial în orice moment cu sau fără motiv în legătură cu Bunurile care nu au fost livrate sau serviciile care nu
au fost prestate cu un preaviz de 30 zile.
18.3.Dacă Compa încetează această Comandă în termenii articolului 18.1, sau 18.2 de mai sus, unica
răspundere în instanţă a Compa faţă de Furnizor şi unica soluţie exclusivă a Furnizorului este achitarea Bunurilor
recepţionate şi acceptate de Compa înainte de momentul încetării, plată pentru care poate fi depusă o plângere
pentru daune către Compa. La încetare, Compa ar putea pretinde Furnizorului să transfere titlul şi să livreze orice
Bunuri finalizate, iar Compa va achita preţul Comenzii pentru astfel de Bunuri ce fac obiectul unei plângeri pentru
daune către Compa. Compa ar putea pretinde de asemenea Furnizorului să transfere titlul şi să livreze Compa
orice sau toată proprietatea fabricată sau procurată de Furnizor pentru activitatea în vederea acestei Comenzi, iar
Furnizorul va fi compensat cu contravaloarea mai mică în limite rezonabile, dintre costul real al Furnizorului, fără a
fi depăşit, sau valoarea Comenzii către Furnizor.
18.4. În limita în care orice parte a acestei comenzi nu este încheiată conform articolelor 18.1 sau 18.2 de mai
sus, Furnizorul va continua activitatea în vederea acelei părţi.
19. COMPENSARE GENERALĂ ŞI NICIO ÎNŢELEGERE DE EXCLUSIVITATE SAU DE NECONCURENŢĂ
19.1 Furnizorul va apara Compa de orice pretentie, raspundere in instanta, cheltuieli de judecata, daune sau alte
compensatii aparute ca urmare a neglijentei Furnizorului, nerespectarii conditiilor de activitate sau incalcarii
prevederilor comenzii. Inainte de orice comunicare facuta tertilor de catre furnzior in numele Compa, aceasta va
trebui adusa initial la cunostiinta Compa pentru revizuire si aprobare. Orice intelegere facuta de furnizor in numele
Compa fara aprobare este nula de drept.
19.2 Furnizorul declară şi garantează că nu există nimic care să restricţioneze sau să împiedice, în mod direct,
indirect, real sau potenţial, Furnizorul să-şi îndeplinească toate obligaţiile, îndatoririle şi serviciile ce reies din
această Comandă, inclusiv, fără limitare, vreo înţelegere de exclusivitate sau de neconcurenţă.
20. COMPENSARE PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Furnizorul isi va asuma raspunderea pe propria cheltuiala pentru orice fel de sume rezultate in legatura cu: (a)
nerespectarea unui brevet, drept de proprietate intelectuală sau a unei mărci înregistrate; (b) divulgarea ilegală
sau însuşirea pe căi nelegitime a unui secret comercial; sau (c) nerespectarea vreunui drept de proprietate
intelectuală a unei terţe părţi şi în raport cu cheltuielile înregistrate de Compensaţi pentru apărarea în cadrul unu
astfel de proces, pretenţie sau procedură. Furnizorul va avea dreptul să îşi susţină propria cauză în raport cu
orice astfel de pretenţie sau raportare precum şi toate negocierile pentru atingerea unei înţelegeri; cu toate
acestea, în nicio circumstanţă Furnizorul nu va ajunge la o înţelegere fără consimţământul prealabil Compa
exprimat în scris, care nu va fi reţinut în mod nerezonabil. Compensatul poate participa în cadrul acestei apărări
sau negocieri pentru a-şi apăra propriile interese. Dacă este emisă vreo hotărâre de sechestru sau de reţinere,
Furnizorul va obţine pentru Compensat, pe propria cheltuială, dreptul de a continua să fabrice, utilizeze, de a
pune în vânzare, comercializa sau importa Bunurile sau va înlocui sau modifica Bunurile astfel încât acestea să
nu mai încalce niciun acord.
21. ASIGURARE
Furnizorul va întreţine asigurarea de la o companie cu un calificativ minim „A”, ce asigură cel puţin următoarele:
asigurarea generală de responsabilitate comercială (inclusiv responsabilitatea pentru produse, iar pentru servicii
ce urmează a fi efectuate, pentru operaţiuni îndeplinite), responsabilitate pentru automobile, compensare pentru
lucrători pentru orice sumă şi responsabilitate pentru angajat. Furnizorul va pune la dispoziţie Compa atestate
care să dovedească faptul că Furnizorul păstrează la zi asigurarea, ceea ce va confirma faptul că acoperirea nu
va fi modificată fără o notificare scrisă în avans de 30 de zile adresată Compa din partea companiei de asigurări.
Cu excepţia cazurilor interzise prin lege, Furnizorul va solicita companiilor de asigurare să renunţe la toate
drepturile de recuperare sau suplinire în ceea ce priveşte Compa, reprezentanţele sale şi companiile afiliate şi
personalul, conducerea, acţionarii, angajaţii şi agenţii respectivelor organizaţii. Suma asigurată în acord cu
prevederile de mai sus nu va fi interpretată nici ca limită, nici ca satisfacere a obligaţiilor de compensare
specificate în această Comandă.
22. CONFIDENŢIALITATE ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ
22.1.Toate informaţiile, inclusiv, fără nicio limitare, specificaţiile, exemplele, desenele, materialele, expertiza,
proiectele, procesele şi alte informaţii tehnice, comerciale sau financiare ce: (a) au fost sau vor fi puse la
dispoziţia Furnizorului în cadrul acestui document de către sau în numele Compa; sau (b) pe care Furnizorul le va
proiecta, dezvolta sau crea în legătură cu această Comandă; atât ca articole singulare cât şi ca un ansamblu de
componente, fie că au fost sau nu finalizate şi toate rezultatele din (a) şi (b) care au fost sau vor fi proiectate,
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dezvoltate sau create de Furnizor sunt considerate de Compa a fi „Informaţii confidenţiale”. Toate Informaţiile
confidenţiale din cadrul acestui document sunt considerate a fi instrumentale pentru angajare şi produse în
vederea prestării unor servicii, astfel că toate drepturile aferente aparţin exclusiv Compa, Compa având dreptul
exclusiv de a obţine, deţine şi reînnoi pentru sine sau în folos propriu, invenţii, drepturi de proprietate intelectuală
şi alte clauze de siguranţă adecvate. În măsura în care titlul sau drepturile exclusive de proprietate asupra acestor
Informaţii confidenţiale ar putea să nu aparţină Compa aşa cum este considerat în cadrul acestui document,
Furnizorul transferă în mod irevocabil şi acordă Compa toate drepturile, titlul şi avantajele conexe.
22.2. Informaţiile confidenţiale ale Compa vor rămâne în proprietatea Compa, nu vor putea fi utilizate de Furnizor
în niciun alt scop decât pentru activitatea în vederea acestei Comenzi, nu pot fi divulgate altor părţi şi vor fi
returnate Compa la momentul cel mai recent dintre solicitarea scrisă din partea Compa sau finalizarea acestei
Comenzi. Dacă Furnizorul furnizează Informaţii confidenţiale unei terţe părţi, cu acordul prealabil exprimat în scris
de Compa, Furnizorul va obliga terţa parte să respecte prevederile de confidenţialitate în termeni esenţial identici
acestor prevederi, iar Furnizorul va rămâne responsabil faţă de Compa pentru orice încălcare a acestei prevederi
de către terţele părţi. Nu va fi efectuată nicio divulgare, descriere sau orice altă formă de comunicare de către
Furnizor către orice terţă persoană referitoare la achiziţia de către Compa a Bunurilor, la termenii acestei
Comenzi, la esenţa oricăror discuţii sau negocieri referitoare la această Comandă sau la rolul oricărei dintre părţi
în cadrul acestei Comenzi.
22.3.Furnizorul ia la cunoştinţă faptul că Compa este deţinătorul tuturor drepturilor, titlurilor şi beneficiilor asociate
tuturor mărcilor comerciale utilizate pentru furnizarea Serviciilor sau a Livrabilelor („Mărcile comerciale”). Toate
beneficiile ce rezultă din utilizarea Mărcilor comerciale de către Furnizor, inclusiv orice beneficiu suplimentar ce ar
putea fi generat de utilizarea de către Furnizor a Mărcilor comerciale, vor aparţine în exclusivitate Compa, iar
Furnizorul nu va obţine niciun drept asupra Mărcilor comerciale, cu excepţia acelor drepturi acordate în mod
specific în cadrul acestei Comenzi sau al unui înscris semnat de Compa. Furnizorul va utiliza Mărcile comerciale
în strictă conformitate cu această Comandă, cu indicaţiile Compa şi cu politica Compa privind utilizarea mărcilor
comerciale. Furnizorul (a) nu va utiliza Mărcile comerciale în nicio manieră care le-ar putea diminua valoarea
comercială; (b) nu va utiliza, în mod deliberat, niciun nume, nume de domeniu, siglă şi nicio pictogramă ce ar
putea cauza confuzie cu Mărcile comerciale; (c) nu va face nicio declaraţie care să implice faptul că Mărcile
comerciale sunt deţinute de Furnizor şi nu de Compa; (d) nu va depune şi nu va obţine, şi nici nu va dispune ca o
terţă parte să depună sau să obţină, nicio solicitare sau înregistrare sau nume de domenii pentru Mărcile
comerciale sau pentru vreun alt termen similar Mărcilor comerciale într-o asemenea măsură încât să poată crea
confuzie; şi (e) nu va disputa validitatea dreptului de proprietate al Compa asupra Mărcilor comerciale. În plus,
Furnizorul nu va contesta în niciun moment, pe durata de viaţă a acestei Comenzi şi nici după expirarea acesteia,
validitatea Mărcilor comerciale şi nu va reclama nicio pretenţie şi niciun alt drept de a fabrica, vinde sau oferi spre
vânzare produse ce poartă aceste Mărci comerciale sau vreo altă marcă comercială similară acestora într-o
asemenea măsură încât să poată crea confuzie.
23. AUDIT
23.1.Furnizorul va păstra registre suficient de detaliate pentru a reflecta corespunzător respectarea prevederilor
acestei Comenzi de către Furnizor. Furnizorul va permite accesul auditorilor Compa în orice moment rezonabil la
registrele Furnizorului şi la alte înregistrări pertinente, iar Furnizorul va solicita fiecăruia dintre terţele părţi să
procedeze la fel în privinţa propriilor registre. Furnizorul şi fiecare terţă parte va furniza de asemenea alte
informaţii care ar putea fi necesare reprezentanţilor Compa pentru sarcini de audit.
23.2. Compa poate efectua controale de audit timp de până la doi ani de la finalizarea acestei Comenzi. Dacă, în
urma unui audit, o factură a Furnizorului se dovedeşte a fi în neregulă, va fi efectuată o reglare corespunzătoare
la factura respectivă sau la următoarea factură emisă după constatarea neregulii şi va fi achitată imediat de către
Furnizor sau Compa, după caz. Furnizorul va remedia imediat orice alte nereguli constatate la nivelul Furnizorului
în urma auditului.
24. DELEGAREA ŞI SUBCONTRACTAREA
Furnizorul nu va delega această Comandă sau vreun drept sau obligaţie din cadrul acesteia sau nu va
subcontracta integral sau parţial aspectele materiale ale activităţii solicitate aici fără consimţământul prealabil
exprimat în scris al Compa. Orice delegare fără acordul prealabil exprimat în scris al Compa va putea fi declarată
nulă la discreţia Compa.
25. CERINTE DE MEDIU SI ALTE CERINTE PENTRU FURNIZORII COMPA
Furnizorii trebuie să respecte obligatiile legale de mediu aplicabile.
Toti furnizorii COMPA situati în UE trebuie să respecte legislatia UE: Regulamentul (CE) 1907/2006 Inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice, cu modificarile si actualizarile
ulterioare(REACH) si Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea
substantelor si amestestecurilor (CLP).
Furnizorii din afara UE care livrează produse chimice societatii COMPA trebuie sa desemneze si sa comunice
reprezentantul unic stabilit pe teritoriul Comunitatii pentru conformarea cu Regulamentul REACH în cadrul UE.
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Informatiile referitoare la Reprezentantul Unic se comunica la Serv. Cumparari COMPA. Mai multe informatii la
adresa: https://echa.europa.eu/en/support/getting-started/enquiry-on-reach-and-clp
Un furnizor care răspunde de planificarea si alegerea materialelor de ambalare pentru produsele livrate la
COMPA ar trebui să o facă în asa fel încât impactul total asupra mediului să fie minimizat în conformitate cu
cerintele legale.
Toti furnizorii de produse ambalate trebuie sa specifice pe documentele de insotire(facturi, avize, etc) cantitatile
unitare de ambalaje pentru fiecare tip de material de ambalare (sticlă, PET, PE, PVC, PP, PS, alte mase plastice,
hârtie-carton, oţel, aluminiu, lemn)in conformitate cu Legea 249 din 2 noiembrie 2015(respectiv Directiva
Parlamentului şi Consiliului European Nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje), cu modificarile si
completarile ulterioare.
Toti furnizorii COMPA trebuie să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea
îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi
identificare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea 249/2015 respectiv Decizia 97/129/CE de stabilirea a sistemului de
identificare a materialelor folosite pentru ambalaje.
Toti furnizorii COMPA care produc/ furnizeaza produse in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau
sa inscrie pe pe ambalaj sau pe eticheta sintagma “ambalaj reutilizabil” si sa respecte prevederile art.10 si
art.11 la Legea 249 din 2 noiembrie 2015 respectiv cerintele legislative europene precizate mai sus.
Furnizorii sunt, de asemenea, responsabili pentru sub-furnizorii lor pentru implementarea acestor cerinte prin
intermediul lantului lor de aprovizionare.
Furnizorii COMPA se vor conforma cu toate obligatiile legale de conformare referitoare la „Minerale de conflict”.
Furnizorii sunt, de asemenea, responsabili pentru sub-furnizorii lor pentru implementarea acestor cerinte prin
intermediul lantului lor de aprovizionare.
Funizorii COMPA SA trebuie sa respecte toate cerintele legale si reglementate aplicabile, precum şi
caracteristicile speciale ale produselor şi proceselor si trebuie sa transmita mai departe, în lanţul lor de
aprovizionare toate cerinţele aplicabile, până la punctul de fabricaţie, daca este cazul.
26. LEGI APLICABILE ŞI INSTANŢA DE JUDECATĂ
Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. Eventualele litigii ce se pot ivi in derularea prezentului contract,
nesolutionate pe cale amiabila de catre parti, sunt de competenta instantelor de drept comun din Sibiu.

Toate produsele, materialele si servicile furnizate trebuie sa fie conforme cu cerintele aplicabile in vigoare in tara
de origine si de destinatie a marfii (legi, ordine, conventii, ordonante , standarde si norme referitoare la producere,
etichetare, transport, import, export, licentiere, aprobare, certificare a produselor sau serviciilor, mediu, siguranta
si protectia muncii).
27. SOLUŢIONĂRI
Toate soluţiile prezentate în cadrul acestei Comenzi suplimentează şi nu vor limita sub nicio formă nici un alt
drept şi soluţie la dispoziţia Compa prin lege sau echitate.
28. NOTIFICĂRI
Toate Notificările referitoare la această Comandă trebuie exprimate în scris. Notificările adresate părţilor vor fi
trimise la adresele lor respective ce apar în cadrul acestei Comenzi. Notificările trebuie înmânate personal sau
prin intermediul unui curier rapid recunoscut; sau trimise prin poştă prioritară, achitată în prealabil; sau trimise
facsimil la numărul pentru facsimil pus la dispoziţie de Compa, respectiv Furnizor; sau transmise pe cale
electronică (e-mail) cu o confirmare a livrării. Orice notificare va fi considerată prezentată la data livrării dacă este
înmânată personal; în termen de trei zile lucrătoare dacă este trimisă prin poştă conform prevederilor; sau la
recepţionarea confirmării de primire ce a fost transmisă satisfăcător în cazul unui facsimil sau a unei transmisiuni
electronice.
29. ANUNŢ PUBLIC
Orice comunicat de presă, anunţ public, reclamă şi alte divulgări referitoare la această Comandă către orice terţă
parte cu excepţia situaţiilor prescrise prin intermediul prevederilor menţionate în această Comandă, necesită
acordul prealabil exprimat în scris al Compa.
30. TITLURI ŞI EVIDENŢIERI
Titlurile şi evidenţierile sunt utilizate doar pentru lizibilitate şi referinţă şi nu modifică sensul sau interpretarea
prevederilor exprimate în această Comandă.
31. RENUNŢARE
Nerespectarea prevederilor acestei Comenzi de către oricare dintre părţi nu va fi interpretată ca o continuare a
renunţării la prevederile de mai jos, nici nu va fi prejudicia dreptul părţii respective de a acţiona în vederea
susţinerii propriei cauze prevăzute mai jos.
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32. EXCEPŢII
Dacă vreuna din prevederile acestei Comenzi se dovedeşte a fi ilegală, nevalidă sau nu poate fi întărită prin
aplicarea legii, prevederea respectivă va fi exclusă din această Comandă; prevederile rămase vor rămâne în
vigoare şi intacte; iar prevederea exclusă va fi înlocuită cu o prevedere similară, în acord cu legea, valabilă şi care
poate fi pusă în aplicare.
33. VALABILITATEA
Toate prevederile acestei Comenzi, care prin natura lor sunt aplicabile dincolo de mandatul acesteia vor rămâne
în vigoare chiar şi după finalizarea sau exprimarea acestei Comenzi, inclusiv, dar fără a se limita la, cele ce
privesc următoarele teme: Respectarea prevederilor de import/vamale, Preţ, Preţ: Client preferat, Tarifarea
pieselor de schimb, Facturare şi achitare, Compensare, Garanţie, Retragere, Compensare generală, Compensare
pentru Proprietate intelectuală, Asigurare, Confidenţialitate şi Proprietate intelectuală, Legi şi tribunale în vigoare,
Anunţ public şi Valabilitate.

-8-

COMPA 10-1-1005;A4;f/v;ed.a/2013

