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CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚII MĂRFURI ȘI SERVICII 

ALE CIECH SODA ROMANIA S.A. 

 

I. DEFINIȚII 

1. „CGA – înseamnă prezentele Condiții Generale de Achiziție.  

2. „Marfă, marfă comercială, serviciu” – înseamnă obiectul Comenzii/Contractului care urmează 

să fie realizat pentru nevoile Cumpărătorului.  

3. „Vânzător”, „Partea care vinde”, „Furnizor” – înseamnă orice entitate internă sau externă care 

vinde mărfuri comerciale în favoarea Cumpărătorului.  

4. „Cumpărător” sau „Partea care cumpără” – înseamnă societatea din Grupul CIECH S.A. cu 

sediul în Varșovia, care este parte a Comenzii sau Contractului.   

5. „Părți” – înseamnă Vânzătorul și Cumpărătorul împreună.  

6. „Comanda”/”Contract” – înseamnă declarația Cumpărătorului adresată Vânzătorului sau 

contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător, a căror obiect este livrarea Mărfii sau 

serviciilor în favoarea Cumpărătorului.   

 

II. DISPOZIȚII GENERALE 
1. Prezentele Condiții Generale de Achiziție se aplică la toate contractele de achiziție efectuate de 

către Cumpărător și constituie parte integrală a Comenzii/Contractului.   

2. Orice modificări, acorduri suplimentare, suspendări sau rezilieri ale condițiilor, necesită formă 

scrisă sub sancțiunea nulității și trebuie să fie acceptate de ambele Părți.   

3. Renunțarea de către Cumpărător la aplicarea în cazuri speciale, a unor condiții de achiziție 

precis definite, este valabilă numai și exclusiv referitor la o Comandă/Contract concret.  

 

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

1. Condiția încheierii contractului constă în depunerea de către Cumpărător a unei Comenzi scrise. 

Corespondența referitoare la comenzi poate fi purtată prin intermediul telefaxu-lui sau poștei 

electronice (e-mail). Contractul de achiziție este încheiat în momentul confirmării scrise a 

Vânzătorului de primire a comenzii spre a fi realizată în condițiile rezultate atât din conținutul 

Comenzii cât și din prezentele CGA. 

2. Orice schimbare sau completare a Comenzii se consideră o nouă ofertă, Părțile excluzand 

primirea contractului/comenzii modificate. 

3. Comanda Cumpărătorului poate fi confirmată de către Vânzător exclusiv în formă scrisă, e-mail 

sau fax de persoane autorizate să acționeze în numele său.   

4. Începerea de către Vânzător a realizării comenzii Cumpărătorului înseamnă acceptarea deplină 

atât a condițiilor specifice ale comenzii cât și a prezentelor CGA. 

 

IV. CONDIȚII ȘI TERMENE DE LIVRARE 

1. Mărfurile comandate trebuie să fie livrate conform descrierii și specificației cuprinse în 

Comandă/Contract. Cantitățile, prețurile, termenele de livrare și perioadele de realizare stabilite 

de către Părți sunt pentru Vânzător obligatorii.  

2. Dacă nu s-a stabilit altfel, costurile de transport, asigurare și ambalare sunt suportate de către 

Vânzător.  

3. Vânzătorul are obligația de a-l informa pe Cumpărător despre orice situație care ar putea afecta 

livrarea la termen a Mărfii. Informația de mai sus nu scutește Vânzătorul de obligațiile definte în 

Comandă/Contract. Schimbarea termenului de livrare convenit în Comandă/Contract necesită 

acordul scris al Cumpărătorului.  

4. Cumpărătorul are dreptul să efectueze o inspecție pe cheltuiala proprie cu scopul de a verifica 

progresul realizării Comenzii/Contractului de către Vânzător, informându-l pe Vânzător cu cinci 

zile înainte de data unei astfel de inspecții.  
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5. Nu mai târziu de 7 zile înainte de data stabilită pentru expediere,  Vânzătorul trebuie să trimită 

Cumpărătorului instiintarea de expediție care să cuprindă următoarele informații: numărul 

Comenzii/Contractului, modul și data preconizată pentru expediere, specificația de expediere 

împreună cu numărul, greutatea, dimensiunile și conținutul ambalajelor împreună cu toate 

instrucțiunile necesare pentru transportul corespunzător și descărcarea Mărfii.  

6. La fiecare livrare trebuie atașate documentele de transport, care să permită identificarea exactă a 

livrărilor, controlul acestora în ceea ce privește cantitățile și, dacă este necesar, date cu privire la 

siguranța materialelor. Mai mult decât atât, împreună cu Marfa trebuie să fie transmise toate 

documentele necesare pentru recepția și utilizarea corespunzătoare a Mărfii, în special: 

a. copia facturii, 

b. specificația de expediere împreună cu numărul, greutatea, dimensiunile și conținutul 

ambalajelor, 

c. documentația tehnică completă (întocmită în limba romana) necesară pentru montarea 

corespunzătoare la locul de utilizare și modul corect de punere în funcțiune, acționare și 

deservire, și care va cuprinde printre altele desenele de construcții și desenele de montaj 

împreună cu detaliile necesare referitoare la partea mecanică, partea de control și 

măsurare, partea electrică, ș.a.m.d.  

d. certificatele materialelor, certificate de analiză, testări și aprobări,  

e. instrucțiuni de depozitare corespunzătoare a mărfii.  

7. În aceste documente trebuie de specificat numărul și data comenzii Cumpărătorului, cantitatea și 

sortimentul Mărfurilor.   

8. Se consideră ca dată de realizare a Comenzii/Contractului, ziua în care Marfa este livrată 

Cumpărătorului conform condițiilor cuprinse în Comandă/Contract și va fi în conformitate în 

ceea ce privește felul și cantitatea.  

9. Livrările parțiale, dacă nu s-a stabilit altfel în Comandă/Contract necesită acordul scris al 

Cumpărătorului. În cazul livrărilor parțiale, dacă nu s-a stabilit altfel în Comandă/Contract data 

livrării este data realizării ultimei livrări parțiale.   

10. Cumpărătorul poate refuza primirea mărfii, dacă din cauza documentelor de livrare sau a 

scrisorii de transport incomplete, nu este posibilă repartizarea livrării la comanda 

corespunzătoare sau acest lucru necesită costuri excesive, și de asemenea când nu corespunde 

specificațiilor din Comandă/Contract, Marfa este deteriorată. 

11. În cazul Mărfii importate din afara teritoriului Uniunii Europene, Vânzătorul este răspunzător de 

libera circulație a Mărfii pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în conformitate cu 

reglementările Uniunii aflate în vigoare. În cazul livrărilor din import, datorită prevederilor 

vamale, marfa trebuie să fie însoțită de factură în două exemplare. Simplificările sunt permise în 

acest caz numai după confirmarea prealabilă, în scris de către Cumpărător.   

12. Dacă pentru import sunt necesare documente pentru a stabili destinația obiectului expediat, 

atunci Vânzătorul este obligat să organizeze și să le transmită Cumpărătorului pe cheltuiala 

proprie. În cazul obligativității efectuării procedurilor vamale, Vânzătorul este obligat să 

prezinte certificatul de origine. Acest certificat este necesar pentru fiecare livrare. Dacă nu s-a 

convenit altfel vămuirea o va face Vânzătorul.      

13. Vânzătorul se obligă să livreze Marfa în ambalaje adaptate la felul acesteia, modului de 

transport și depozitare în așa fel încât aceasta să fie livrată intactă. Fiecare  ambalaj ar trebui să 

conțină informații citețe pe partea exterioară conform cerințelor prevederilor de transport cât și 

toate instrucțiunile referitoare la condițiile de depozitare detaliate. Informația de mai sus ar 

trebui să conțină numărul comenzii, numărul lotului, numele exact al Cumpărătorului, cantitatea 

exactă, greutatea brută și netă..  

14. Returnarea ambalajului necesită un acord separat. Ambalajul returnat este transmis de către 

Cumpărător pe riscul și costul Vânzătorului. Dacă ambalajul nu este supus transformării în 

materii prime secundare Cumpărătorul își rezervă dreptul de a solicita recepția și utilizarea 

acestora pe costul și riscul Vânzătorului. Propoziția anterioară nu are aplicare în cazul 

achizițiilor intracomunitare.  
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15. În nici un caz, controlul, acceptarea sau recepția Mărfurilor nu scutesc Vânzătorii de 

responsabilitatea pentru defecte sau alte neconformități în îndeplinirea cerințelor 

Comenzii/Contractului.   

16. Vânzătorii garantează furnizarea Mărfurilor, pieselor și a componentelor necesare reparațiilor, 

conservării sau dezvoltării, pe întreaga durată a Comenzii, incluzând perioada de garanție cât și 

garantarea că producția și distribuția acestora nu va fi suspendată. Dacă, Vânzătorii vor decide 

să sisteze producția tuturor Mărfurilor sau a unei părți ale acestora după data depunerii 

Comenzii ar trebui să îl informeze pe Cumpărător despre acest fapt cu cel puțin un an înainte, 

astfel încât, Cumpărătorul să aibă posibilitatea depunerii unor comenzi suplimentare.  

 

V. PREȚURI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ 

1. Prețul Comenzii / Contractului este un preț fix. Prețul cuprinde, atâta timp cât nu s-a stabilit 

altfel, costurile ambalajului, impozitele, taxele vamale, asigurarea, toate costurile de livrare etc., 

până în momentul livrării mărfii comandate la adresa Cumpărătorului specificată în 

Comandă/Contract.  

2. Elementul de bază al plății pentru marfa livrată este factura fiscală sau alt document permis de 

legea țării Cumpărătorului, document contabil.  

3. Factura fiscală ar trebui să fie emisă conform legilor în vigoare din acest domeniu, suplimentar 

ar trebui să conțină numărul și data Comenzii/Contractului. Suplimentar, factura ar trebui să 

conțină cantitatea și prețul unitar al Mărfii, CIF-ul Vânzătorului, condițiile și termenul de plată 

conform cu Comanda/Contractul. Vânzătorul are obligația de a specifica detaliat pe factură 

plățile efectuate în avans de către Cumpărător.  

4. Facturile emise de către Vânzător devin scadente și achitabile în termenul specificat pe factură, 

conform condițiilor de plată stabilite pe Comandă/Contract cu condiția realizării corecte a 

obiectului Comenzii sau Contractului. Ca termen initial, pentru termenul de plată se ia în 

considerare data primirii de către Cumpărător a facturii fiscale și a Mărfii. Dacă nu s-a stabilit 

altfel, termenul de plată este de 60 de zile de la data transmiterii Cumpărătorului a unei facturi 

corecte.   

5. Condiția achitării la termen a facturii este specificarea numărului Comenzii/Contractului 

aceasta, cât și pe documentele de livrare.   

6. Data efectuării plății, se va înțelege ca și data de debitare a contului bancar al Cumpărătorului.   

7. Dacă livrarea Mărfii nu va fi realizată conform Comenzii/Contractului, Cumpărătorul va avea 

dreptul să blocheze efectuarea plății sau prelungirea termenului de plată până în momentul 

îndeplinirii totale și corect de către Vânzător a obiectului Comenzii/Contractului. Aceasta, nu 

limitează dreptul Cumpărătorului la executarea dispozițiilor clauzelor penalităților contractuale.  

 

VI. GARANȚIA ȘI RECLAMAȚIILE 

1. Vânzătorul garantează calitatea și cantitatea corespunzătoare a Mărfurilor vândute. Garanția are 

o valabilitate de 24 de luni de la data livrării.   

2. Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, Marfa livrată în cadrul acestei Comenzi/Contract va 

fi conformă cu specificația, desenele și toate celelalte condiții specificate în Comandă/Contract 

cât și faptul că va fi nou, nefolosit, de calitate bună, fără lipsuri și defecte. De asemenea 

Vânzătorul garantează că, Marfa va fi atent realizată, din materiale verificate corespunzător, 

care vor îndeplini toate cerințele tehnologice necesare, corespunzătoare, în concordanță cu 

Comanda/Contractul de aplicare și va fi realizat conform cerințelor, normelor și legilor în 

vigoare ale ISCIR/Supravegherea Tehnică a Transportului.   

3. Vânzătorul, la marfa livrată, va anexa aprobările necesare, certificatele, declarațiile de 

conformitate sau alte documente care confirmă calitatea mărfii. Vânzătorul este responsabil de 

faptul ca documentele de confirmare a calității anexate să facă referire la Marfa livrată.  La 

cererea Cumpărătorului, Vânzătorul are obligația de a transmite Cumpărătorului aprobările, 

certificatele, declarațiile de conformitate sau alte documente care confirmă calitatea mărfii în 

formă electronică înaintea livrării Mărfii.  
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4. Independent de drepturile care rezultă din garanție, Cumpărătorul poate realiza toate autorizările 

rezultate din garanție cu completarea dispozițiilor prezentului CGA.  

5. Cumpărătorul are obligația de a efectua un control minim pe baza scrisorii de transport din 

punct de vedere al daunelor de transport. Despre lipsurile cantitative și calitative constatate cât 

și eventualelor deteriorări de transport. Cumpărătorul va anunța Vânzătorul în termen de 5 zile 

lucrătoare de la constatarea acestora.     

6. În cazul constatării deficiențelor calitative Cumpărătorul are dreptul, la libera alegere să solicite 

înlăturarea imediată a defectelor constatate, livrarea mărfii fără defecte, reducerea de preț sau să 

renunțe la contract.   

7. Vânzătorul are obligația de a repara sau schimba Marfa cu alta conformă în termen de 14 zile de 

la primirea reclamației. Depunerea de către Cumpărător a reclamației îi acordă dreptul de a 

bloca plata pentru Marfă. Până la rezolvarea integrală a reclamației nu curge termenul de plată 

stabilit în pct.V al CGA de mai sus, sau în Comandă/Contract.    

8. Cumpărătorul, după anunțarea în prealabil a Vânzătorului are dreptul de a efectua reparația și 

înlocuirea piesei prin forțe proprii numai în cazul în care acestea sunt mărunte sau necesare 

pentru evitarea ulterioarelor daune sau în cazul în care trebuie efectuate neîntârziat. Costurile 

suportate de către Cumpărător în acest scop îi vor fi returnate de către Vânzător.  

9. Garanția Mărfii va fi supusă prelungirii cu perioada de reparație, iar în cazul înlocuirii piesei cu 

alta nouă cu încă 12 luni, începând cu data de înlocuire.   

10. Vânzătorul are obligația de a încheia contractul de asigurare pe o astfel de sumă și în astfel de 

condiții încât să fie asigurat la toate riscurile și responsabilitățile rezultate din 

Comandă/Contractul Cumpărătorului.  

VII. ÎNCĂLCAREA BREVETULUI ȘI A ALTOR DREPTURI 

1. Vânzătorul garantează că, nu există brevete în vigoare, drepturi de autor, rezervarea drepturilor 

sau know-how a persoanelor terțe, care ar fi încălcate de către Cumpărător prin utilizarea Mărfii 

comandate.   

2. Vânzătorul va achita toate costurile și despăgubirile stabilite în detrimentul Cumpărătorului pe 

baza confirmării de încălcare a brevetului, know-how, drepturilor de autor și a altor drepturi de 

terță parte prin utilizarea Mărfii livrate de către Vânzător, cu condiția că, Cumpărătorul va 

informa neîntârziat Vânzătorul despre acuzațiile de acest gen și pretențiile care decurg din 

acestea.  

3. În cazul în care, Mărfurile constituie obiectul  citației sau a pretențiilor de încălcare a drepturilor 

de proprietate intelectuală, Vânzătorul va obține pentru Cumpărător în cel mai scurt termen 

posibil dreptul de utilizare a Mărfurilor sau va modifica, înlocui Mărfurile astfel încât să 

înceteze încălcarea drepturilor. Modificarea sau înlocuirea Mărfurilor nu ar trebui să conducă la 

micșorarea sau reducerea funcționalității sau utilității Mărfurilor în scopuri concrete ale 

Cumpărătorului. Dacă Vânzătorii nu își îndeplinesc obligațiile stabilite prin prezentele, 

Cumpărătorul va avea dreptul la luarea unor măsuri pe care le va considera necesare în scopul 

recuperării costurilor totale ale Mărfurilor de la Vânzător.  

 

VIII. SERVICII                     

Dacă Comanda/Contractul include servicii prestate de către Vânzător pe terenul Cumpărătorului și 

dacă cele stabilite în Comandă/Contract  nu prevăd altfel, se presupune că:  

1. Valoarea serviciilor este inclusă în prețul Comenzii / Contractului 

2. Toate costurile suplimentare, referitoare la serviciile prestate de către Vânzător, în special 

costurile de cazare, călătorie, asigurarea personalului Vânzătorului etc. Sunt suportate de către 

Vânzător.  

3. Confirmarea efectuării serviciului de către Vânzător, este procesul verbal de predare-primire.   

4. Vânzătorul are obligația de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciului în condiții 

adecvate și la termen.  

5. În cazul în care, realizarea serviciului necesită colaborarea personalului Vânzătorului și al 

Cumpărătorului, Vânzătorul este responsabil de corectitudinea indicațiilor și instrucțiunilor 

emise de către personalul propriu.   
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6. Vânzătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru daunele și pierderile provocate de 

activitatea personalului care prestează serviciile cât și datorită instrucțiunilor și indicațiilor 

eronate transmise de către personalul Vânzătorului.  

7. Vânzătorul se va asigura că, serviciile prestate de către acesta sunt realizate corect și conform 

conținutului Comenzii/Contractului. Dacă în decurs de 12 luni de la realizarea serviciului vor fi 

depistate defecte, Vânzătorul are obligația de a le înlătura neîntârziat pe cheltuiala proprie. 

Pentru defectele serviciului, care țin de natura muncii, Vânzătorul este responsabil datorită 

garanției cât și datorită acceptarii comenzii.   

8. Vânzătorul are obligația de ași asigura angajații pe perioada prestării serviciului pe terenul 

Cumpărătorului. Vânzătorul își asumă riscul și eventualele consecințe și pretenții rezultate din 

realizarea serviciului.  

9. Personalul Vânzătorului are obligația de a respecta regulamentul aflat în vigoare pe terenul 

uzinelor Cumpărătorului cât și obținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru efectuarea 

lucrărilor.    

 

IX. DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 

1. În caz de „forță majoră” Cumpărătorul își rezervă dreptul de efectuare a modificărilor stabilite 

anterior termenelor de realizare a Comenzilor/Contractului.   

2. Părțile nu vor suporta consecințele parțiale sau totale de nerealizare a obligațiilor sale din 

prezentul Contract, cauzate de Forța Majora.   

3. Ca Forță Majoră vor fi considerate toate evenimentele care nu pot fi prevăzute în momentul 

încheierii Contractului care nu pot fi prevenite și asupra cărora nici una din Părți nu va avea 

impact, în special: războaiele, tulburări interne, inundații, incendii, cutremure și alte calamități 

naturale, restricții guvernamentale și ordonanțe sau alte acte ale organelor administrative sau de 

stat, greve generale și din fiecare sector recunoscut oficial de către organizațiile sindicale.   

4. Partea, care este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile din cauza Forței Majore are 

obligația să anunțe neîntârziat cealaltă Parte despre acest fapt, nu mai târziu de 7 zile de la 

apariția unor astfel de evenimente și să prezinte dovezi credibile ale acestei cauze. În cazul în 

care Forța Majoră încetează, cealaltă Parte ar trebui să fie anunțată despre acest fapt neîntârziat. 

Neîndeplinirea cerinței de mai sus cauzează pierderea drepturilor de invocare a Forței Majore.   

5. Cumpărătorul poate aduce modificări la termenele de livrare și realizare a comenzilor 

confirmate anterior și din alte cauze decât cea de forță majoră, în special, în cazul obstacolelor 

de natură logistică sau rezultate din limitarea capacităților de producție.   

 

X. DESPĂGUBIRI ȘI RENUNȚAREA LA CONTRACT 

1. Cumpărătorul va avea întotdeauna dreptul, chiar și atunci când Vânzătorul nu își încalcă 

obligațiile, să suspende Comanda/Contractul pe perioada stabilită de către Cumpărător sau să 

anuleze Comanda/Contractul în totalitate sau parțial, notificând Vânzătorii cu trei zile înainte. În 

cazul anulării, Vânzătorii pot cere Cumpărătorului returnarea costurilor supartate până în 

momentul anulării Comenzii/Contractului. În nici un caz, Vânzătorii nu au dreptul de 

despăgubire pentru daunele indirecte sau pierderea profitului.   

2. În cazul în care, Vânzătorii nu respectă termenii și condițiile Comenzii/Contractului, 

Cumpărătorul are dreptul, în forma unei notificări scrise a Vânzătorilor și fără prejudiciu față de 

toate celelalte măsuri corective, pentru anularea Comenzii/Contractului în totalitate sau parțial 

fără obligații și responsabilități cât și la recuperarea de la Vânzători a tuturor sumelor achitate de 

către Cumpărător, a tuturor costurilor suplimentare suportate în perioada de înlocuire a 

Mărfurilor de către un furnizor alternativ cât și despăgubirea pierderilor sau daunelor suportate 

de către Cumpărător în urma întârzierii în realizarea comenzii de către Vânzători. Același lucru 

se întâmplă, dacă Vânzătorii nu fac progrese în producția sau montajul Mărfurilor, ceea ce pune 

în pericol realizarea la termen a Comenzii conform condițiilor acesteia.    

3. Cumpărătorul are dreptul de a anula Comanda/Contractul cu efect imediat fără a preciza 

termenii și condițiile, dacă are dovezi suficiente să constate că Vânzătorii nu vor putea realiza în 

mod corect obligațiile sale.   
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4. În cazul întârzierilor de livrare din alte cauze decât Forța Majoră, Vânzătorul va avea obligația 

de a achita Cumpărătorului penalități contractuale de 2% din valoarea Mărfii livrate după 

termenul stabilit, pentru fiecare săptămână de întârziere. Valoarea totală a penalităților 

contractuale din această cauză nu poate depăși 10% din valoarea mărfii livrate cu întârziere.   

5. În cazul în care, dauna Cumpărătorului care este urmată de neîndeplinirea sau îndeplinirea 

incorectă a condițiilor Comenzii/Contractului este mai mare decât suma penalităților 

contractuale, Cumpărătorul are dreptul de a pretinde despăgubiri din această cauza, pe baza 

condițiilor generale.   

6. Penalitatile Cumpărătorului, în oricare din cazuri este limitată la valoarea Mărfii care face 

obiectul Comenzii/Contractului. 

7. Cumpărătorul are dreptul să rețină penalitățile contractuale calculate din remunerația cuvenită 

Vânzătorului.   

 

XI. CONFIDENȚIALITATE 

1. Toate informațiile care rezultă direct din prezentele Condiții Generale de Achiziții, precum și 

informațiile obținute de către Furnizor din realizarea Comenzii/Contractului, din care mai ales 

toate informațiile organizatorice, comerciale și tehnice referitoare la Cumpărător și care nu sunt 

publice, vor fi considerate de către Părți ca și informații confidențiale și nu vor fi dezvăluite 

terților. Această obligație nu se referă la situația în care obligativitatea furnizării informației 

reiese din prevederile legale aflate în vigoare.  

2. Furnizorul se obligă în special, să considere ca fiind confidențiale informațiile referitoare la 

volumul schimburilor comerciale, prețurile practicate, reducerile, specificațiile produselor, 

acordurile de logistică, datele tehnologice, sub sancțiunea renunțării la Comandă/Contract a 

Cumpărătorului din motive de care este răspunzător Furnizorul.  

3. Furnizorul declară că nu va folosi informațiile obținute în alte scopuri decât la realizarea 

comenzii și că va asigura acestor informații protecția adecvată ținând cont de caracterul lor 

confidențial. Obligația de a păstra secretul privitor la aceste informații rămâne în vigoare minim 

12 luni după realizarea Comenzii/Contractului și poate fi eliminată numai cu acordul scris al 

Cumpărătorului, sub sancțiunea nulității.  

 

XII. CLAUZE FINALE 

1. Realizarea de către Vânzător a cesiunii de creanță și a altor drepturi și obligații rezultate din 

Comanda/Contractul Cumpărătorului va fi posibilă numai cu acordul prealabil scris al 

Cumpărătorului.  

2. În cazul ineficacității juridice a unor clauze ale CGA în urma introducerii unor reglementări 

legale diferite, restul clauzelor nu își pierd valabilitatea. Conform prezentei clauze, dacă unele 

prevederi ale CGA s-ar dovedi a fi nule, părțile contractante se obligă să negocieze în scopul 

completării CGA în această secțiune.   

3. În cazul unor incompatibilități între anumite prevederi ale CGA cu prevederile 

Comenzii/Contractului, vor fi aplicate prevederile Comenzii/Contractului, cu condiția că acest 

lucru nu exclude aplicarea celorlalte prevederi ale CGA.  

4. În situații nereglementate de prevederile prezentelor CGA sau de Comandă/Contract vor fi 

aplicate corespunzător prevederile Codului Civil și alte dispoziții ale legislației romane. Se 

exclude aplicarea Convenției Națiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internațională de 

Mărfuri din anul 1980.  

5. În cazul unor litigii, acestea vor fi soluționate în primul rând pe cale amiabilă, iar în lipsa unei 

înțelegeri, de către Instanța competentă de la sediul Cumpărătorului.  

 

 

 


