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CONDITII GENERALE DE VANZARE 
Incepand cu data de 01.10.2017 

 
Prezentele Conditii Generale de Vanzare reglementeaza 
raporturile juridice dintre OLIN SRL, cu sediul social in 
Brasov, str. Brazilor nr. 55, judetul Brasov, inregistrata la 
Registrul Comertului Brasov sub nr. J 08/242/2002, CIF RO 
14496592, in calitate de Vanzator si clientii sai persoane 
juridice si/sau persoane fizice (Cumparatorul). Termenii si 
Conditiile Generale ale Cumparatorului care sunt 
contradictorii cu prezentele Conditii Generale de Vanzare, 
vor fi aplicabile doar daca OLIN SRL le-a confirmat in scris. 
  
ART. 1. OBIECTUL 
2.1. Obiectul prezentelor Condiții Generale este vânzarea de 
produse sau servicii. Vânzătorul se obligă sa vândă, iar 
Cumpărătorul se obligă să cumpere şi să plătească produsele 
comandate, conform ofertelor de preţ acceptate/ comenzilor 
confirmate, având specificaţiile (sortiment/tip, cantitate, 
calitate, caracteristici tehnice, dimensiuni etc.) prevăzute în 
“Oferta de preţ” acceptată/ comanda confirmată.  
2.2. Comenzile lansate de Cumpărător vor urma procedura 
standard: cerere de ofertă/comandă, oferta de preţ, acceptarea 
ofertei de preţ. Prin excepție, prezentele Condiții Generale se 
aplică și comenzilor emise de Cumpărător și confirmate de 
Vânzător. 
2.3. Cumpărătorul se obligă să pună la dispoziţia 
Vânzătorului toate datele necesare unei bune colaborări 
comerciale (de ex. detalii de execuţie, dacă este cazul).  
2.4. Acceptarea Ofertei de preţ de către Cumpărător, 
respectiv confirmarea comenzii atestă însușirea prezentelor 
Conditii Generale de Vânzare de către Cumpărător. 
2.5. OLIN SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezentele 
Condiții Generale de Vânzare în orice moment, modificările 
fiind publicate la adresa http://www.olin.ro/despre-
noi/conditii-generale-de-vanzare.html . Versiunea aplicabilă 
unei comenzi realizate este aceea în vigoare la momentul la 
care s-a confirmat comanda realizată de către client.  
 
ART. 2. DEFINITII ESENTIALE 
(1) Produsele inseamna orice bunuri, accesorii sau servicii: 

- produse si/sau care poarta marcile si sunt vandute 
de Vanzator  

- sunt vandute de Vanzator.  
(2) Produsele sunt identificate in Contract/Anexele/ la 

Contract, Oferte si/sau in Confirmarea Comenzii. 
(3) Contractul de Vanzare inseamna: 

- contractul de vanzare-cumparare incheiat intre Parti 
si CGV sau  

- acceptarea expresa a comenzii ferme a 
Cumparatorului (confirmarea comenzii), de catre 
Vanzator si CGV.  

 
ART 3. DOMENIU – ACORD COMPLET  
(1) CGV, impreuna cu conditiile esentiale care se regasesc in 
Contractul de vanzare constituie intregul acord intre 

Vanzator si Cumparator si inlocuiesc, in ansamblul lor, orice 
alti termeni si conditii sau intelegeri anterioare ale Partilor.  
(2) Acordurile incheiate intre Vanzator si/sau agentii acestuia 
si terte parti vor deveni valabile numai dupa confirmare 
expresa, in scris, a Vanzatorului.  
(3) In absenta unei clauze contrare, documentatia, 
cataloagele, fisele/prescriptiile tehnice, documentele de 
calitate specimen si/sau devizele, schitele/desenele, 
panotajele vor fi trimise doar cu titlu informativ, iar ofertele 
anterioare contractului sau confirmarii de comanda isi pierd 
valabilitatea in urma semnarii contractului sau Confirmarii 
Comenzii. Nu vor avea caracter obligatoriu pentru Vanzator 
niciun fel de adaugiri sau modificari care vizeaza termenii 
din prezenta, solicitate in Comanda de achizitie a 
Cumparatorului sau in orice alte documente, inclusiv in 
documentele de transport, decat in cazul in care Vanzatorul 
isi exprima, in mod expres, acordul in scris.  
(4) Semnarea de catre Cumparator a Contractului de Vanzare 
si/sau a Confirmarii Comenzii reprezinta acceptarea de catre 
Cumparator a termenilor CGV. 
 
ART 4. CALITATILE TEHNICE ALE PRODUSELOR  
(1) La solicitarea Cumparatorului, Vanzatorul va pune la 
dispozitia acestuia documentatia tehnica referitoare la 
produsele solicitate. De asemenea, la cererea 
Cumparatorului, Vanzatorul va putea recomanda, pe baza 
proiectelor de arhitectura, desenelor sau altor specificatii 
tehnice transmise de catre Cumparator, Produsele care 
corespund, din punct de vedere al Vanzatorului, cerintelor 
Cumparatorului.  
(2) Orice recomandare, declaratie sau informatie tehnica in 
acest sens provenind de la Vanzator va fi considerata a avea 
exclusiv caracter informativ, alegerea Produselor, 
cantitatilor, scopul si utilizarea acestora, precum si 
rezultatele dorite prin utilizarea Produselor, fiind exclusiv la 
latitudinea Cumparatorului. Pe cale de consecinta, 
Vanzatorul, este exonerat de orice fel de raspundere cu 
privire la alegerea tipului de Produse, la rezultatele obtinute 
sau care ar putea rezulta din utilizarea Produselor, in situatia 
in care utilizarea Produselor este necorespunzatoarea 
documentatiei tehnice, sau improprie.  
(3) Vanzatorul va putea furniza Cumparatorului informatii 
doar in legatura cu caracteristicile tehnice ale Produselor 
existente in oferta sa, fara insa ca acest lucru sa constituie o 
recomandare in ceea ce priveste stabilirea necesarului si/sau 
tipului de Produse comandate de catre Cumparator. 
Informatiile astfel furnizate vor putea fi utilizate de catre 
Cumparator doar in ceea ce priveste decizia sa privind 
alegerea unor produse existente in oferta OLIN si nu vor 
putea angaja in niciun mod raspunderea Vanzatorului pentru 
selectarea Produselor comandate de catre Cumparator si 
utilizarea ulterioarea a acestora. 
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ART 5. COMANDA FERMA  
(1) Stabilirea tipului si caracteristicilor produselor si 
necesarului/ cantitatii exacte de Produse care fac obiectul 
comenzii si/sau care sunt mentionate in cadrul Anexelor la 
contract, intra exclusiv in sarcina Cumparatorului. 
(2) Expedierea de catre Cumparator a oricarei comenzi ferme 
si/sau semnarea contractului va fi considerata o confirmare a 
faptului ca acesta a studiat aceste CGV, ca este intrutotul de 
acord ca raporturile contractuale dintre Vanzator si 
Cumparator sa fie guvernate de prevederile mentionate in 
cadrul Contractului si al CGV, ca i-au fost puse la dispozitie 
si a analizat toate informatiile tehnice necesare in legatura cu 
Produsele comandate si ca Produsele si materialele 
comandate au fost corect identificate.  
(3) Comanda ferma si/sau Anexele si/sau Actele Aditionale 
la Contract vor trebui sa contina toate elementele necesare 
identificarii Produselor solicitate si caracteristicilor acestora 
inclusiv codul atribuit de Vanzator respectivelor Produse. 
Pentru a fi valabila, comanda va contine cel putin 
urmatoarele elemente:  
- datele de identificare ale Cumparatorului; 
- unitatea de masura, cantitatea si culoarea, materialele 

componente pentru fiecare Produs;  
- caracteristicile si dimensiunile de executie ale 

produselor;  
- PRETUL pentru fiecare produs si valoarea totala a 

comenzii si/sau anexei/actului aditional;  
- termen de livrare (exprimat in zile/luni/ani sau data 

fixa);  
- Conditia de livrare, conform Art. 8 (A) de mai jos; 
- Conditia comerciala /Modalitatea de plata;  
(4) Cumparatorul are obligatia de a verifica toate elementele 
de identificare a Produselor comandate, mentionate in 
Anexele la Contract/Comanda, Partile fiind de acord ca 
semnarea Anexei/Comenzii de catre Cumparator are 
semnificatia acceptarii totale si irevocabile de catre acesta a 
produselor comandate si a caracteristicilor acestora (inclusiv 
dar fara a se limita la sortiment, cantitate, calitate, 
dimensiune, culoare, grosime, numar, etc).  
 (5) Vanzatorul nu va avea si nu isi va asuma nicio 
raspundere, in nicio imprejurare, in ceea ce priveste 
identificarea si selectarea de catre Cumparator a Produselor 
mentionate de acesta in comanda sa ferma. 
(6) De asemenea, Cumparatorul nu va putea refuza livrarea 
Produselor comandate pe motiv ca acestea nu corespund 
necesitatilor/proiectelor/investitiilor sale si/sau ca acestea nu 
au fost corect identificate/solicitate la efectuarea comenzii 
si/sau au fost in mod eronat estimate de specialist 
(proiectant/arhitect etc) din punct de vedere al cantitatii.  
 
ART 6. CONFIRMAREA COMENZII  
(1) Comanda se va considera acceptata de catre Vanzator 
exclusiv la momentul transmiterii confirmarii comenzii (prin 
semnatura si stampila) si/sau incheierii contractului de 
vanzare cu Cumparatorul. 

(2) Vanzatorul isi rezerva dreptul de a refuza comanda 
Cumparatorului, exemplificativ dar nu limititativ: in cazul in 
care acesta figureaza in evidentele Vanzatorului cu plati 
intarziate peste perioada de scadenta si/sau inregistreaza 
depasiri ale limitei de credit mentionata in cadrul 
Contractului si/sau daca Cumparatorul aduce modificari/ 
revizii asupra Comenzii/Contractului si/sau ca efect a 
deciziei comerciale a Vanzatorului.  
 
ART. 7 MODIFICAREA COMENZII FERME DE 
CATRE CUMPARATOR  
(1) Modificarea comenzii de catre Cumparator, este posibila 
doar in cazul in care comanda nu a intrat deja in productie, 
exclusiv cu acordul Vanzatorului, manifestat prin acceptarea 
modificarii in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea 
Cumparatorului. In situatia in care Vanzatorul nu este de 
acord cu modificarea comenzii si/sau nu raspunde in 
termenul de 3 zile, modificarea nu va fi posibila. 
(2) In cazul in care, suplimentar fata de produsele mentionate 
in cadrul Anexei/Confirmarea comenzii, Cumparatorul va 
mai dori transmiterea unor comenzi catre Vanzator, pretul de 
vanzare, termenul de livrare, si alte conditii specifice al 
Produselor suplimentar comandate, vor putea fi diferite fata 
de comanda initiala.  
(3) In acest caz, Vanzatorul va putea decide, in mod 
unilateral, daca Produsele suplimentar comandate vor mai 
putea fi livrate in aceleasi conditii (exemplificativ dar fara a 
se limita la: pret, conditii de livrare etc) ca si lotul initial, 
precizand expres ca nu are nicio obligatie.  
(4) In cazul in care, caracteristicile si dimensiunile de 
executie ale Produselor, nu sunt comunicate/transmise de 
Cumparator, Vanzatorului, la data efectuarii comenzii sau la 
data incheierii Contractului de Vanzare, Cumparatorul este 
obligat sa le comunice/transmita Vanzatorului intr-un termen 
maxim de 10 zile calendaristice. In situatia in care 
Cumparatorul amana transmiterea dimensiunilor de executie 
cu depasirea termenului anterior mentionat si/sau se 
razgandeste cu privire la cantitatea si/sau caracteristicile de 
produselor comandate, Vanzatorul va avea dreptul sa 
factureze si sa primeasca contravaloarea materiilor prime 
aprovizionate in vederea onorarii comenzii/contractului, la 
pretul de achizitie, Cumparatorul fiind obligat la plata 
facturii in 10 zile calendaristice de la emitere.  
 
ART. 8. LIVRAREA, EXPEDIEREA SI 
TRANSPORTUL PRODUSELOR  
(1) Vanzatorul se angajeaza sa respecte termenul de livrare 
asumat prin confirmarea la comanda, fiind permisa, totusi, o 
toleranta de 5 (cinci) zile calendaristice, de intarziere. 
Faptele care impiedica sau intarzie productia de bunuri, cum 
ar fi, de exemplu, greve (inclusiv de afaceri), opriri de lucru, 
incendii, interdictii de import, intarzierii de livrare a 
materiilor prime sau limitari ale surselor de energie si alte 
evenimente care pot impiedica sau intarzia fabricarea, sunt in 
mod conventional considerate ca si cazuri fortuite, iar 
Vanzatorul nu va fi considerat responsabil pentru intarzierea 
livrarii.  
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(2) In cazul in care Partile au prevazut plata pretului in mai 
multe transe, sau plata pretului integral sau partial cu 
destinatia de avans, termenul de livrare a Produselor va fi 
prelungit cu numarul de zile de intarziere la plata a oricarei 
transe de pret/avansului.  
(3) Daca partile nu au convenit altfel, Vanzatorul poate face 
livrari partiale.  
(4) Vanzatorul isi rezerva dreptul de a intarzia livrarile catre 
Cumparator, in cazul in care acesta figureaza in evidentele 
Vanzatorului cu plati intarziate peste perioada de scadenta 
si/sau inregistreaza depasiri ale limitei de credit mentionata 
in cadrul Contractului si/sau daca Cumparatorul aduce 
modificari/revizii asupra Comenzii/Contractului.  
(5) In cazurile mentionate mai sus, Vanzatorul poate intarzia 
livrarea atata timp cat vor dura cauzele intarzierii.  
 

A. CONDITIILE DE LIVRARE 
Conditiile de livrare conform prezentelor CVG sunt valabile 
atat pentru livrarile interne, cat si pentru cele externe, 
respectiv pentru contracte nationale si internationale. In 
cazul livrarilor interne, in situatia in care unul sau mai multe 
dintre principiile care stau la baza conditiilor de livrare mai 
jos mentionate, nu sunt compatibile cu situatia de fapt (de 
exemplu: taxe vamuire import- export), Partile urmeaza a nu 
face aplicarea respectivelor principii. Termenii comerciali 
(ca de exemplu „franco Bucuresti”, „loco Beneficiar”) vor fi 
interpretati conform INCOTERMS 2010 publicati de 
Camera Internationala de Comert.  
Cumparatorul la momentul plasarii comenzii conform 
paragrafelor de mai sus, poate alege una dintre cele doua 
modalitati de livrare:  

1. CONDITIA DE LIVRARE EX WORKS 
(1) Predarea Produselor se face la fabrica Vanzatorului 
situata in: Mun. Brasov, strada Brazilor, nr. 55, jud. Brasov. 
(2) De la data predarii Produselor, riscurile se transfera 
Cumparatorului, data predarii fiind considerata ziua in care 
Produsele sunt predate catre Cumparator sau casa de 
expeditii/caraus, la fabrica Vanzatorului situata in mun. 
Brasov, strada Brazilor, nr. 55, jud. Brasov. 
(3) Semnarea avizului de expeditie a Produselor si a CMR-
ului, de catre reprezentantul Cumparatorului valoreaza 
acceptare expresa de catre Cumparator a Produselor care fac 
obiectul Contractului/comenzii, precum si a facturii aferente 
Produselor respective si recunoasterea expresa a datoriei 
astfel create fata de Vanzator (chiar in lipsa semnarii 
facturii). 
(4) Cumparatorul se obliga sa emita imputernicire (delegatie) 
pentru persoana care va receptiona si incarca Produsele, 
aceasta fiind considerata reprezentantul Cumparatorului in 
relatia cu Vanzatorul, conform art. 1309 alin. (2) Cod Civil, 
care angajeaza valabil pe Cumparator fata de Vanzator, in 
ceea ce priveste primirea si acceptarea Produselor predate de 
Vanzator, in cantitatea, sorto-tipul, calitatea si caracteristicile 
tehnice mentionate in Anexa la Contract/Comanda, respectiv 
in avizele de expeditie si documentele de transport (inclusiv 
CMR), si va putea semna, in numele si pe seama 
Cumparatorului, oricare dintre aceste documente, semnatura 

acestei persoane angajand pe deplin Cumparatorul, fara a fi 
necesara aplicarea stampilei Cumparatorului. Cumparatorul 
declara in mod expres faptul ca intelege sa-l exonereze de 
orice raspundere pe Vanzator cu privire la orice efect produs 
de neprezentarea imputernicirii, falsificarea acesteia sau 
neconcordanta personei imputernicite cu persoana prezenta 
la receptia Produselor.  
(5) Transportul si descarcarea Produselor de la fabrica 
Vanzatorului la destinatia aleasa de Cumparator, se va 
efectua de catre Cumparator pe riscul si raspunderea 
acestuia, Cumparatorul fiind singurul care va suporta toate 
cheltuielile legate de transportul si descarcarea Produselor.  
(6) Descarcarea Produselor se va efectua in conformitate cu 
instructiunile Vanzatorului referitoare la transport, prevazute 
la art. 12, alin. 8, pct. iv, lit. B, Partile fiind de acord ca 
nerespectarea regulilor conduce la pierderea de catre 
Cumparator a garantiei asupra Produselor livrate.  
(7) Cumparatorul va fi prezent (personal sau prin 
reprezentantul sau) la predarea Produselor si la receptia 
acestora. 
(8) Receptia Cantitativa si cu privire la viciile aparente: 
Eventualele reclamatii privind cantitatea, paletizarea, 
ambalarea si/sau etichetarea de marfa predata se fac la 
momentul predarii si se consemneaza de catre Cumparator in 
avizul de expeditie si/sau in CMR a Produselor, nicio alta 
reclamantie ulterioara nefiind luata in considerare.  
(9) Semnarea fara obiectiuni a avizului de expeditie a 
Produselor si/sau a CMR-ului, de catre Cumparator, implica 
acceptarea irevocabila si totala a Produselor livrate, din 
punct de vedere cantitativ si al eventualelor vicii aparente.  
(10) Cumparatorul are obligatia de a verifica marfa, la 
momentul predarii la fabrica Vanzatorului, si de a-l informa 
pe Vanzator cu privire la viciile aparente constatate, in 
conformitate cu prevederile prezentului Contract, in caz 
contrar, Vanzatorul fiind considerat ca si-a indeplinit 
intocmai obligatia de a preda bunurile in cantitatea, sorto-
tipul si caracteristicile mentionate in Anexele la Contract/ 
Comanda.  
(11) Viciile aparente ale Produselor, constand in defecte de 
fabricatie (geamuri sparte, zgariate etc), trebuie semnalate de 
catre Cumparator, INAINTE DE INCARCAREA 
CAMIONULUI, Cumparatorul avand obligatia de a astepta 
sosirea reprezentantului Vanzatorului la fata locului, in 
vederea verificarii realitatii respectivelor reclamatii.  
(12) In cazul prevazut la alin. 11 de mai sus, Cumparatorul 
are obligatia de a realiza fotografii ale Produselor afectate si 
de a intocmi documente de constatare ale acestor defecte. 
(13) Nerespectarea de catre Cumparator a acestei proceduri 
exonereaza Vanzatorul de raspunderea pentru viciile 
aparente ale Produselor livrate, Cumparatorul fiind obligat sa 
achite contravaloarea acestora, conform prezentului 
Contract.  
(14) Notificarea privind lipsurile calitative ale Produselor, 
trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de fotografii ale 
defectelor. Ulterior Notificarii, intr-un termen de maxim 15 
zile lucratoare calculate de la primirea Notificarii, 
Vanzatorul este obligat sa raspunda Cumparatorului si sa 
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trimita un reprezentant al sau la locatia Cumparatorului, in 
scopul intocmirii unui proces- verbal de mentiuni privind 
lipsurile calitative ale Produselor.  
(15) Reclamatia nu se va lua in considerare in absenta 
fotografiilor defectelor si a procesului verbal cu mentiuni – 
semnat in prezenta reprezentantului OLIN in santier. 

2. CONDITIA DE LIVRARE DAP  
(1) Livrarea Produselor se face de catre Vanzator la locul 
indicat de Cumparator, conform Anexei la Contract/ 
Comanda. 
(2) Cumparatorul isi asuma orice raspundere cu privire la 
indicarea cu exactitate a locului de livrare, in acest sens, 
Vanzatorul fiind exonerat de orice raspundere in intarziere 
livrarii Produselor.  
(3) Cumparatorul este obligat sa asigure accesul camioanelor 
la locul de descarcare (drum asfaltat, betonat sau pietruit in 
conditii propice), precum si iesirea acestuia din santier spre 
un drum public. 
(4) De la data livrarii Produselor, riscurile se transfera 
Cumparatorului, data livrarii fiind considerata ziua in care 
Produsele sunt puse la dispozitie Cumparatorului spre 
descarcare.  
(5) Receptia Produselor se face la locul indicat de 
Cumparator si mentionat in Anexele la Contract/ Comanda 
confirmata. 
(6) Semnarea procesului verbal de receptie si/sau a avizului 
de expeditie a Produselor si a CMR-ului (documentul de 
transport), de catre angajatii/colaboratorii desemnati de 
Cumparator valoreaza acceptare expresa de catre 
Cumparator a livrarii Produselor care face obiectul 
prezentului Contract, precum si a facturii aferente Produselor 
respective si recunoasterea expresa a datoriei astfel create 
fata de Vanzator (chiar in lipsa semnarii facturii).  
(7) In acest sens, Partile convin ca semnatura persoanelor 
care primesc Produsele la locul de livrare indicat de 
Cumparator, angajatii/colaboratorii ai Cumparatorului, sunt 
considerati in virtutea prezentului Contract si a art. 1309 
alin. 2 NCC al Romaniei drept reprezentanti ai 
Cumparatorului in relatia cu Vanzatorul, care angajeaza 
valabil pe Cumparator fata de Vanzator, in ceea ce priveste 
primirea si acceptarea Produselor livrate de Vanzator, in 
cantitatea, sorto-tipul, si caracteristicile tehnice mentionate 
in Anexa nr. 1 la Contract/Comanda confirmata, respectiv in 
avizele de expeditie si documentele de transport sau in 
procesele verbale de receptie si vor putea semna, in numele 
si pe seama Cumparatorului, oricare dintre aceste 
documente, semnatura lor angajand pe deplin pe 
Cumparator, fara a fi necesara aplicarea stampilei 
Cumparatorului.  
(8) Cheltuielile de livrare a Produselor (expediere, incarcare, 
transport) cad in sarcina Vanzatorului, iar cele de manipulare 
si descarcare cad exclusiv in sarcina Cumparatorului. 
(9) Descarcarea Produselor se va efectua in conformitate cu 
instructiunile Vanzatorilor la Contract/Confirmarea de 
Comanda, Partile fiind de acord ca nerespectarea regulilor 
Vanzatorului conduce la pierderea de catre Cumparator a 
garantiei asupra Produselor livrate.  

(10) Cumparatorul va fi prezent prin reprezentantii sai la 
livrarea si descarcarea Produselor si la receptia acesteia. 
(11) Receptia Cantitativa si cu privire la viciile aparente: 
Eventualele reclamatii privind cantitatea, ambalarea, 
paletizarea, etichetarea, de marfa livrata se fac la momentul 
livrarii si se consemneaza de catre Cumparator in procesul 
verbal de receptie si/sau in avizul de expeditie a Produselor 
si CMR (documentul de transport), nicio alta reclamatie 
ulterioara nefiind luata in considerare.  
(12) Semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie 
si/sau a avizului de expeditie a Produselor si CMR de catre 
Cumparator, implica acceptarea irevocabila si totala a 
Produselor livrate, din punct de vedere cantitativ si al 
eventualelor vicii aparente.  
 (13) Cumparatorul are obligatia de a verifica marfa, la 
momentul livrarii, si de a-l informa pe Vanzator cu privire la 
viciile aparente constatate, in conformitate cu prevederile 
prezentului Contract, in caz contrar, Vanzatorul fiind 
considerat ca si-a indeplinit intocmai obligatia de a livra 
bunurile in cantitatea, sorto-tipul si caracteristicile 
mentionate in Anexa la Contract/Comanda confirmata.  
(14) Viciile aparente ale Produselor, constand in defecte de 
fabricatie sau deteriorari rezultate in timpul operatiunilor de 
incarcare sau transport (sticla sparta, zgariata etc) trebuie 
semnalate de catre Cumparator Vanzatorului, telefonic, 
INAINTE DE DESCARCAREA CAMIONULUI, 
Cumparatorul avand obligatia de a astepta sosirea 
reprezentantul Vanzatorului la fata locului, in vederea 
verificarii realitatii respectivelor reclamatii.  
(15) In cazul prevazut la alin. 1 de mai sus, Cumparatorul are 
obligatia de a realiza fotografii ale Produselor afectate si de a 
intocmi documente de constatare ale acestor defecte, care vor 
trebui mentionate si pe carnetul CMR al transportului 
respectiv, sau pe avizul de expeditie a Produselor, dupa caz. 
(16) Nerespectarea de catre Cumparator a acestei proceduri 
exonereaza Vanzatorul de raspunderea pentru viciile 
aparente ale Produselor livrate, Cumparatorul fiind obligat sa 
achite contravaloarea acesteia, conform prezentului Contract.  
(17) Receptia calitativa a Produselor se face de catre 
Cumparator, intr-un termen maxim de 5 zile lucratoare, 
calculat de la data livrarii Produselor si semnarii de catre 
Cumparator a procesului verbal de receptie si/sau a avizului 
de expeditie si a CMR-ului catre Cumparator. Notificarea 
privind neconformitatile Produselor se comunica in scris 
Vanzatorului, in termenul mai sus mentionat. 
(18) Notificarea privind lipsurile calitative ale Produselor, 
trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de fotografii ale 
defectelor. Ulterior Notificarii, intr- un termen de maxim 15 
zile lucratoare calculate de la primirea Notificarii, 
Vanzatorul este obligat sa raspunda Cumparatorului, si sa 
trimita un reprezentant al sau la locatia Cumparatorului, in 
scopul intocmirii unui proces- verbal de mentiuni privind 
lipsurile calitative ale Produselor.  
(19) Reclamatia nu se va lua in considerare in absenta 
fotografiilor defectelor si a procesului verbal cu mentiuni - 
semnat si prezenta reprezentantului OLIN in santier. 
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(20) Pentru contractele internationale, conditia DAP va fi 
considerata conditia DAP conform INCOTERMS 2010. De 
asemenea, pentru contractele internationale, toate livrarile se 
vor face in mod obligatoriu insotite de CMR (Scrisoare de 
trasura conform Conventiei de la Geneva din 1956).  
 
B. RECEPTIA PRODUSELOR  
(1) In vederea predarii, respectiv a receptiei Produselor, 
Vanzatorul va transmite o notificare Cumparatorului, prin 
fax/email, cu privire la data si ora predarii, cu cel putin 3 zile 
lucratoare inainte de data la care va avea loc predarea 
(„Notificare de predare”).  
(2) Cumparatorul este obligat ca, in termen de 1 zi de la 
primirea notificarii de predare, sa comunice in scris 
Vanzatorului daca este de acord cu data si ora predarii. 
(3) In cazul in care Cumparatorul nu raspunde la Notificarea 
de predare transmisa de Vanzator, sau comunica acestuia ca 
nu doreste sa ii fie predata/livrata marfa, din orice motive, la 
data si ora mentionate in notificarea de predare, atunci:  
a) Cumparatorul va plati Vanzatorului o taxa de depozitare, 
in cuantum de 1%/zi calculat la valoare de vanzarea 
produselor, incepand cu a 10 a zi de la primirea Notificarii 
de predare si pana la momentul predarii Produselor sau 
rezolutiunii Contractului/comenzii;  
c) dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea de 
catre Cumparator a notificarii de predare, Contractul/ 
comanda se rezolutioneaza de drept, fara nicio formalitate, 
partile fiind de acord ca punerea in intarziere a 
Cumparatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii de 
catre acesta a obligatiei esentiale de receptionare a 
Produselor. In acest caz, Cumparatorul va datora 
Vanzatorului atat taxa de depozitare mentionata la lit. a) de 
mai sus, cat si daune interese in cuantum egal cu avansul 
platit de Cumparator, la care se va adauga 70% din pretul de 
vanzare al Produselor nereceptionate. 
(4) Cumparatorul este obligat sa se prezinte, personal sau 
prin reprezentant, pentru efectuarea receptiei, la data si ora 
mentionate in notificarea de predare sau la o data ulterioara, 
pe care acesta o va comunica Vanzatorului, cu aplicarea 
dispozitiilor pct. (3) lit. a-c de mai sus.  
(5) In cazul in care Cumparatorul nu se prezinta pentru 
efectuarea receptiei, Contractul/Comanda se rezolutioneaza 
de drept, fara nicio formalitate, partile fiind de acord ca 
punerea in intarziere a Cumparatorului rezulta din simplul 
fapt al neexecutarii de catre acesta a obligatiei esentiale de 
receptionare a Produselor.  
(6) In cazul mentionat la alin. 5 de mai sus, Cumparatorul va 
datora Vanzatorului atat taxa de depozitare, mentionata la 
alin. 3 lit. a de mai sus, daca e cazul, cat si daune interese in 
cuantum egal cu avansul platit de Cumparator, la care se va 
adauga pretul de achizitie al materiei prime folosite de 
Vanzator in productia Produselor nereceptionate.  
(7) In cazul in care obligatia de plata a pretului este afectata 
de un termen si, dupa incheierea prezentului Contract, 
Cumparatorul a devenit insolvabil, Vanzatorul poate 
suspenda executarea obligatiei de predare a Produselor, cat 

timp Cumparatorul nu acorda garantii indestulatoare ca va 
plati la termenul stabilit.  
(8) In cazul in care Produsele sunt achitate si Cumparatorul 
nu le receptioneaza si/sau nu doreste sa ii fie livrata marfa, 
din orice motive, dupa expirarea unui termen de 30 de zile de 
la primirea de catre Cumparator a notificarii de livrare, 
Produsele nereceptionate se vor declara casate/scoase din uz 
de catre Vanzator iar Cumparatorul pierde dreptul de a mai 
solicita ulterior livrarea acestora precum si dreptul de a-i fi 
restituita contravaloarea Produselor nereceptionate, mai 
mult, acesta urmeaza a fi obligat la plata de daune interese in 
cuantum egal cu avansul platit de Cumparator, la care se va 
adauga pretul de achizitie al materiei prime folosite de 
Vanzator in productia Produselor nereceptionate.  
(9) In cazul conditiei de livrare DAP, in situatia in care 
Cumparatorul refuza nejustificat sau culpabil receptia 
Produselor, precum si in cazul in care nu asigura accesul 
Vanzatorului la locul de predare, Contractul/ Comanda se 
rezolutioneaza de drept, fara nicio formalitate, partile fiind 
de acord ca punerea in intarziere a Cumparatorului rezulta 
din simplul fapt al neexecutarii de catre acesta a obligatiei 
esentiale de receptionare a Produselor. Mai mult, Vanzatorul 
este exonerat de obligatia livrare, iar Cumparatorul va fi 
obligat la plata de daune interese in cuantum egal cu avansul 
platit de Cumparator, la care se va adauga pretul de achizitie 
al materiei prime folosite de Vanzator in productia 
Produselor nereceptionate, precum si costul transportului de 
la Vanzator la Cumparator si retur.  
(10) Daca datorita neconformitatilor semnalate, 
Cumparatorul refuza preluarea in tot sau in parte a marfii, 
marfa care face obiectul refuzului de preluare va fi 
depozitata de cumparator in conditiile recomandate de 
pastrare si conservare, Cumparatorul fiind raspunzator de 
custodia ei. Depozitarea se face pe perioada necesara pentru 
ca Vanzatorul sa verfice existenta neconformitatilor sesizate 
de Cumparator si sa faca propuneri de remediere a acestora, 
dar nu mai mult de termenele prevazute de art.12 alin (18) 
lit. d) din CGV.  
(11) Returnarea produselor afectate de neconformitati nu se 
va efectua fara aprobarea prealabila scrisa Vanzatorului in 
care se va mentionta data programata pentru restutuire. 
(12) Dreptul de proprietate asupra produselor înlocuite va 
reveni Vânzatorului, iar Cumparatorul va avea obligatia sa le 
returneze Vânzatorului in termen de 15 zile la solicitarea 
acestuia, in caz contrar Vanzatorul fiind indreptatit sa 
factureze respectivele produse la preturile practicate pentru 
calitatea a II-a. Scadenta facturilor emise in baza prezentului 
aliniat este la data emiterii facturii.  
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ART. 9. AMBALARE  
(1) Produsele sunt furnizate ambalate, pretul ambalajului 
fiind inclus in costul produselor. 
(2) Marcarea, daca se solicita acest lucru, va fi efectuata in 
conformitate cu normele adoptate de catre Vanzator, in cazul 
in care nu exista alte cerinte din partea Cumparatorului care 
au fost agreate de catre Vanzator.  
(3) Orice cerinta a Cumparatorului, agreata de catre 
Vanzator, cu privire la ambalarea sau marcarea Produselor, 
in alta modalitatea decat cea standard, va genera costuri 
suplimentare pentru Cumparator.  
 
ART. 10. TOLERANTE  
1. Tolerante generale materie prima. 

 
 
 
 

2. Tolerante la grosime pe conturul vitrajului. 
Grosimea trebuie masurata intre suprafetele exterioare de 
geam ale elementului de vitraj, la fiecare colt si aproximativ 
la punctele de centru ale marginilor. Valorile trebuia 
masurate cu echipament adecvat (ex: subler) si cu o 
exactitate de 0.1 mm. Grosimea masurata nu trebuie sa 
varieze fata de grosimea nominala indicata de producatorul 
de element de vitraj izolant cu mai mult decat tolerantele 
indicate in tabelul de mai jos.	

	
	

3. Tolerante dimensionale ale cotelor pentru elemente 
de vitraj izolante. 

Pentru toate formele executate pe baza unui sablon din 
material plastic sau carton rigid, abaterile pot varia cu pana 
la ± 4 mm de la cota nominala specificata de client in 
comanda sau pe sablon.  
Pentru sabloanele executate din materiale neconforme, daca 
exista neconcordante dimensionale sau de forma, intreaga 
raspundere o va avea executantul sablonului, iar refacerea 
sticlei nu va putea fi imputata catre producatorul de element 
de vitraj izolant.	
	
	

 

 
 

4. Tolerante ale baghetei distantiere. 
Toleranta de pozitionare liniara, in raport de zona de margine 
(adancimea de sigilare) este ± 1.5 mm si nu poate fi 
considerata ca defect, atat timp cat va fi acoperita de 
garnitura ramei geamului.   
Toleranta de deplasare a baghetelor pentru structurile de tip 
triplex este ± 2 mm, verificarea alinierii uneia in raport cu 
cealalta facandu-se privind din interiorul cladirii, 
perpendicular pe marginea sticlei sau a geamului finit si nu 
dintr-un unghi oblic. Motivul principal pentru existenta 
acestei deplasari este diferenta de cote (in tolerante 
admisible) dintre foile de sticla din structura. Daca decalarea 
este in toleranta admisibila, atunci nu va fi considerata ca 
defect vizual. 
 
ART.11. TRANSFERUL DREPTULUI DE 
PROPRIETATE. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
(1) Cumparatorul va dobandi dreptul de proprietate asupra 
produselor o data cu plata integrala a pretului convenit.  
(2) Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru 
executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in 
Contract/Comanda, partile datoreaza penalitati in 
urmatoarele conditii: 
a) in cazul nerespectarii termenului de livrare, Vanzatorul 
poate datora, la cererea Cumparatorului, penalitati de 
intarziere in cuantum de 0.15% pe zi din valoarea fara 
T.V.A. a produselor nelivrate incepand cu prima zi a 
expirarii termenului de toleranta conform CGV; Penalitatile 
de intarziere nu pot depasi valoarea sumelor incasate de 
Vanzator, de la Cumparator, conform 
Contractului/Comenzii.  
b) in cazul neindeplinirii de catre Cumparator a obligatiei de 
plata, in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul 
Contract, acesta poate fi obligat sa achite, la solicitarea 
Vanzatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0.15% pe 
zi din valoarea fara T.V.A. a Contractului la care se vor 
adauga si diferente de curs valutar, aferente perioadei de 
intarziere.  
(3) Penalitatile de intarziere vor fi aplicabile inclusiv pentru 
perioadele de prelungire a termenului de plata acordat 
Cumparatorului fie prin act scris de catre Vanzator, fie prin 
decizia instantei competente. 
(4) Plata penalitatilor de intarziere nu confera dreptul 
Cumparatorului de a intarzia plata tuturor sumelor 
neachitate.  
(5) In cazul in care Cumparatorul nu efectueaza plata 
pretului, in termeni conveniti, Vanzatorul poate fie (i) sa 
solicite rezilierea contractului si restituirea Produselor 
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vandute, retinand ceea ce a fost deja platit cu titlul de daune 
interese, fiind de asemenea indreptatit la recuperarea in 
integralitate a prejudiciului (indiferent de tipul acestuia) creat 
de Cumparator prin neexecutarea Contractului (ii) si/sau sa 
solicite executarea in natura a Contractului (iii) fie sa-si 
exercite orice drept prevazut de legislatia aplicabila.  
(6) In situatia incetarii Contractului ca urmare a culpei 
Vanzatorului, raspunderea acestuia nu va acoperi daunele 
indirecte, colaterale (beneficiul nerealizat) sau care nu pot fi 
prevazute si nici pierderile din profit ale Cumparatorului 
si/sau pentru alte pierderi sau daune rezultate, sustinute in 
mod direct sau indirect de catre Cumparator sau de catre 
oricare alta persoana.  
(7) Cumparatorul nu va face opozitie si nici nu-l va 
impiedica pe Vanzator, in nici un fel, cu privire la accesul la 
marfuri si la ridicarea Produselor neachitate. 
(8) Se precizeaza expres faptul ca, indiferent de modalitatea 
de executare sau de incetare a Contractului, Cumparatorul nu 
se bucura la niciun moment de un drept de retentie asupra 
Produselor.  
 
ART. 12. GARANTII 
(1) In cazul in care Produsele livrate sunt afectate de vicii 
aparente, partile convin ca, in temeiul obligatiei de garantie, 
Vanzatorul sa inlocuiasca bunurile respective, in termen de 
20 de zile lucratoare de la momentul constatarii acestora de 
catre reprezentantii Vanzatorului, sub conditia indeplinirii 
obligatiilor asumate conform prevederilor referitoare la 
Receptia Cantitativa si cu privire la viciile aparente. 
Produsele vor fi livrate in aceeasi modalitate ca si 
comanda initiala si la aceeasi adresa (ex-works sau DAP), 
costurile fiind suportate, conform intelegerii initiale. 
(2) Cumparatorul are obligatia de a inspecta cu atentie 
fiecare geam inainte de instalarea/montarea acestuia; in acest 
sens, Vanzatorul nu va suporta cheltuielile legate de 
instalarea/ dezinstalarea/ reinstalarea produselor 
necorespunzatoare. 
(3) Existenta unor bunuri afectate de vicii, nu inlatura 
obligatia Cumparatorului de a receptiona celelalte bunuri 
livrate sau de a-si executa alte obligatii asumate prin 
prezentul Contract. Vanzatorul va inlocui/despagubi doar 
bunurile neconforme. 
(4) In cazul viciilor ascunse, perioada de garantie se 
calculeaza de la data facturarii produsului si este de 24 
(douazacisipatru) luni pentru toate produsele.  
(5) Garantia se aplica atunci cand suprafata afectata de dauna 
este de minim 25% din suprafata/cantitatea totala a 
produselor. 
(6) Pe perioada garantiei, in cazul in care constata existenta 
unor vicii ascunse, Cumparatorul este obligat sa comunice 
acest lucru, in scris, Vanzatorului, in termen de 2 zile 
lucratoare de la data constatarii acestora, sub sanctiunea 
pierderii garantiei. 
(7) In cazul in care Vanzatorul considera ca Produsele 
prezinta defecte, acesta are in mod exclusiv obligatia, la 
libera sa alegere, fie (i) sa inlature defectele descoperite sau 
sa inlocuiasca Produsele ori sa ramburseze valoarea acestora, 

fie (ii) sa reduca pretul sau sa anuleze respectivul contract, 
daca pretul nu a fost achitat deja de catre Client. 
Raspunderea Vanzatorului nu va acoperi daunele 
indirecte, colaterale (beneficiul nerealizat) sau care nu 
pot fi prevazute si nici pierderile din profit ale 
Cumparatorului survenite ca urmare a deficientelor de 
productie, a pierderilor potentiale de pe piata sau a 
oricarui motiv similar si/sau pentru alte pierderi sau 
daune rezultate, sustinute in mod direct sau indirect de 
catre Cumparator sau de catre oricare alta persoana. 
Suma cu care Vanzatorul poatefi tinut sa raspunda in 
virtutea obligatiei sale de garantie nu poate fi mai mare 
decat valoarea facturata a Produselor livrate.   
(8) Partile convin ca raspunderea Vanzatorulului pentru 
viciile bunurilor este inlaturata, iar Cumparatorul nu poate 
invoca garantia pentru bunurile respective, in urmatoarele 
situatii:  
i. In cazul in care cererea de garantie este facuta in afara 
perioadei de garantie.  
ii. In cazul in care Cumparatorul nu respecta instructiunile de 
incarcare/descarcare/manipulare, depozitare, transport si 
termenul de montare a produselor;  
ii. In cazul in care Cumparatorul a efectuat reparatii sau orice 
fel de interventii asupra produselor, fara acordul prealabil 
scris al Vanzatorului; intr-o astfel de situatie, bunurile isi 
pierd garantia, iar Vanzatorul nu poate fi obligat la plata 
niciunei sume rezultate din efectuarea unor lucrari de 
reparatii sau alte interventii asupra bunurilor de catre 
Cumparator;  
iii. orice alta folosire improprie sau culpabila a Produselor de 
catre Cumparator;  
iv. Vanzatorul nu raspunde de viciile intervenite ca urmare a 
unei depozitari si/sau manipulari deficitare a produselor. 
Produsele trebuie depozitate si manipulate in conditiile 
indicate de Vanzator.  

A. Incalcarea urmatoarelor reguli minimale de 
depozitare, conduce la pierderea garantiei:  

- Este necesar ca geamurile sa fie conservate in spatii 
ferite de umiditate, soare, praf si stropi de ciment, 
resturi provenite de la polizare sau sudura. Ele trebuie 
depozitate pe o suprafata plana si rezistenta, in afara 
zonelor de trecere. In cazul depozitarii afara, se vor 
acoperi neaparat cu o prelata cu circulaţie de aer. 

- Geamurile se vor depozita la locurile de montaj: 
• in stive de maxim 25 cm grosime si inclinaţie de 6% 

fata de planul vertical; mentinute permanent de 
bare de siguranta care sa impiedice caderea 
geamurilor; 

• puse pe doua traverse orizontale captusite cu 
material flexibil; 

• protejate de praf cu plastic sau carton. 
Manevrarea geamurilor si stelajelor necesita respectarea 
instructiunilor de securitate si sanatate in munca. 
Stelajele(rastelele) 

• Palane pentru apucat materiale de ridicat conforme 
si adaptate tipurilor utilizate pentru evitarea 
deformarii. Depozitarea stelajelor goale in conditii 
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care fac posibila reutilizarea. Se va acorda o 
atentie deosebita produselor din sticla livrate in 
lazi, pentru a se respecta directivele specifice 
produselor furnizate de producator. 

Produsele din sticla 
• Chingi sau ventuze, in stare buna, conforme si 

adaptate tipului de produs din sticla, formei si 
greutatii acestuia. 

• Produse curate si uscate, fara defecte pe suprafata 
sau margini. 

Personalul competent va respecta, atat la nivel individual, 
cat si colectiv, recomandarile profesionale in vigoare si 
regulile de igiena si de securitate. 

B. Incalcarea urmatoarelor reguli minimale de 
transport, conduce la pierderea garantiei:  
a. Sticla se va manipulata cu atentie, fara a lovi 

sau produce daune produsului finit; 
b. Rastelele se vor aseza corect in mijlocul de 

transport, in mod echilibrat si asigurate in 
conformitate cu tipul special de marfa; 

c. Conditiile de transport vor fi adaptate marfii, 
fara a fi asezata prea aproape de peretii sau 
parapetii mijlocului de transport. 

 (9) SC OLIN SRL garanteaza produsele sale exclusiv 
pentru Client si nici o alta parte, si numai in conditiile 
stabilite prin CVG si contractul de vanzare cumparare. 
Garanția se aplica numai produselor care au fost platite 
integral de catre Client. 
(10) In special, dar fara a se limita la, OLIN nu isi asuma nici 
o responsabilitate, iar garantia va fi nula si nu va acoperi 
produsul, in cazul urmatoarelor sau in urmatoarele situatii: 

• spargerea geamului, ulterior montajului in rama; 
• daune ale produselor datorate utilizarii 

necorespunzatoare sau a manipularii 
necorespunzatoare, încarcare, descarcare sau de 
depozitare; 

• daune aparute ca urmare a unei incompatibilitati cu 
alte geamuri sau materiale pentru instalare, inclusiv 
materiale de etansare, lubrifianti, blocuri de 
stabilire, garnituri, acoperiri, izolatie, desicanti, 
jaluzele, sau orice alte materiale; 

• daune ale produselor aparute in urma instalarii 
defectuoase, proiectare de drenaj, aerisiri 
necorespunzatoare sau de design neconform. 
Aceasta include, dar nu se limiteaza la acestea, 
cerința pentru canalul de geam sa aiba un 
drenaj/aerisire adecvat, care se conformeaza tuturor 
cerintelor si recomandarilor, astfel incat sa se 
previna acumularea de apa. 

• daune ale produselor aparute din cauza conditiilor 
meteorologice nefavorabile si / sau extreme, 
inclusiv la: uragane, tornade, cutremure, grindina, 
caldura, frig sau umiditate excesiva; 

• deteriorarea produselor cauzata de substante 
chimice, utilizate pe sau in jurul produselor; 

• daune de orice fel in cazul în care produsul a fost 
supus prelucrarii suplimentare, fabricarii sau 
modificarii de catre Client sau de oricine altcineva 
decat OLIN, incluzand, dar fara a se limita la 
acestea, aplicarea de acoperiri, filme, benzi, 
suporturi adezive, taieri suplimentare, sanfrenare; 

• deteriorari rezultate dupa curatarea cu sau 
expunerea la, produse de curatat abrazive, obiecte 
ascutite, perii de sarma, lana de otel, acizi sau alte 
materiale caustice de orice tip. 

• defecte produse din cauza incompatibilitatii cu 
etansarea ermetica organica cu alte geamuri sau 
materiale de instalare, incluzand materiale de 
etansare, lubrifianti, blocuri de fixare, garnituri, 
acoperiri, izolatie sau orice alte materiale. 

• produsele instalate in sau langa un mediu cu 
umiditate extrema, inclusiv, dar fara a se limita la 
acestea, incinte de inot, piscine, saune, spa-uri sau 
sere. 

(11) Defectele cauzate de lucrari de constructie si/sau montaj 
necorespunzatoare, lucrari de intretinere gresite, lucrari de 
reparatii neautorizate de Vanzator ori modificari facute fara 
consimtamantul Vanzatorului, si/sau datorate unor erori in 
proiectare/montaj care exced metodelor general acceptate 
pentru instalarea /montarea produsului.  
 (12) Vanzatorul nu va raspunde pentru actiuni/inactiuni ale 
Cumparatorului/prepusilor sai, care sunt neconforme cu 
experienta unor persoane care lucreaza in domeniu. 
(13) Reclamatiile pot fi respinse de Vanzator daca 
Cumparatorul refuza sa coopereze in vederea inspectarii si 
evaluarii viciilor denuntate  
(14) Produsele care fac obiectul plangerii vor trebui sa fie la 
dispozitia Vanzatorului in starea in care au fost livrate, 
precum si in baza oricaror alte instructiuni specifice furnizate 
de Vanzator. 
(15) Daca contestatiile se dovedesc a fi nefondate, 
Vanzatorul va percepe costurile de inspectie si de eventuale 
evaluarii realizate de terti.  
(16) Vanzatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru 
orice reparatii efectuate de terti. 
(17) Acordarea garantiei este conditionata de: 
a) respectarea conditiilor de depozitare prevazute la 

Art.12 (8) pct. iv lit. A. 
b) Descarcarea, manipularea si depozitarea produselor s-

au efectuat in conformitate cu instructiunile din CGV. 
c) Intre data vanzarii si data montajului, produsul nu a 

suferit daune sau distrugeri.  
d) Achitarea integrala a produsele reclamate si respectarea 

termenilor si conditiile prevazute in contractul de 
cumparare. 

(18) Transmiterea reclamatiei si aspecte procedurale: 
a)  Orice reclamatie va fi intocmita in scris in termen de 2 

zile lucratoare de la data constatarii viciilor ascunse, 
insotita de documente care atesta achizitionarea 
produsului,  
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b) Beneficiarul va permite reprezentantului OLIN si/sau 
prepusilor acestuia, accesul la produsele care fac 
obiectul reclamatiei pentru constatare.  

c) Pentru acordarea garantiei, Beneficiarul va permite 
accesul gratuit pe santier (daca este cazul) si/sau in 
incinta imobilelor pentru a constata daca s- au respectat 
conditiile privind manipularea, depozitarea si montajul 
produselor.  

d) Orice obiectie, plangere, procedura legala sau actiune 
care decurge din acest certificat sau are legatura cu 
produsele, va fi analizata de OLIN in termen de 20 de 
zile lucratoare. Beneficiarul poate inainta o reclamatie 
suplimentara, intr-o perioada de 20 de zile lucratoare de 
la data la care OLIN a luat masurile necesare sau a 
raspuns Beneficiarului ca reclamatia este neintemeiata. 
In caz contrar, Beneficiarul va trebui sa accepte solutia 
oferita initial de OLIN sau sa fie de acord ca reclamatia 
nu este acoperita de garantie. In oricare dintre cazuri, 
Beneficiarul va pierde dreptul de a reclama aspectele 
asupra carora Furnizorul a formulat deja un punct de 
vedere oficial.  

(19) Aspecte generale si definitii :   
Defectele care afecteaza aspectul final al produsului sunt: 

a. Specifice substratului de sticla; 
b. Specifice peliculei. 

Daca un defect specific substratului de sticla este mai vizibil 
datorita peliculei, atunci trebuie considerat defect de 
pelicula. 
Definitii ale defectelor de aspect: 
• Defect de uniformitate – variatie de culoare usor 

vizibila in reflexie sau transmisie, pe o aceeasi foaie de 
sticla peliculizata sau de la foaie la foaie; 

• Pata – defect al peliculei, mai mare decat un defect 
punctiform, de cele mai multe ori de forma neregulata, 
partial sau cu structura marmorata; 

• Defect punctiform – deteriorare punctiforma a 
transparentei vizuale cand se priveste prin sticla si a 
reflectantei vizuale, cand se priveste sticla; 

• Picatura – defect, care apare, de obicei, inchis la 
culoare in comparatie cu pelicula din jur, cand este 
privit in transmisie; 

• Por in pelicula – gol punctiform in pelicula cu lipsa 
partiala sau totala a peliculei care contrasteaza, in mod 
normal, ca vizibilitate, fata de pelicula, cand se priveste 
in transmisie; 

• Zgarietura – varietate de semne liniare, a caror 
vizibilitate depinde de lungimea, latimea, adancimea, 
pozitia si dispunerea acestora; 

• Aglomerare – acumulare de defecte foarte mici care 
dau impresia de pata. 

Substraturi de sticla: 
• Sticla de baza – float; 
• Sticla peliculizata; 
• Sticle de securitate securizate termic, float sau 

peliculizate; 
• Sticle laminate. 

Datorita cauzalitatii fizice sunt admise urmatoarele 
fenomene: 

Ø Fenomene de interferenta 
La geamul izolant din sticla float se pot intalni interferente in 
forma de culori spectrale. Interferentele optice sunt 
fenomene de aglomerare a doua sau mai multe unde de 
lumina care se intalnesc intr-un punct. Devin vizibile prin 
niste zone colorate mai mult sau mai putin intense, care se 
modifica prin presarea geamului. Aceste fenomene de 
interferenta apar ocazional si nu pot fi eliminate. 

Ø Efect de dubla imagine 
Geamul izolant are un volum de aer/gaz inchis prin etansarea 
secundara de margine, iar starea acestuia este influentata de 
presiunea barometrica, inaltimea fata de nivelul marii a 
locului producerii, ca si temperatura aerului in momentul dat 
si la locul producerii. La montarea geamului izolant intr-un 
loc diferit ca inaltime, la alte temperaturi si variatii ale 
presiunii barometrice (presiune inalta si joasa) apar curbari 
concave sau convexe ale foilor de sticla care compun geamul 
izolant si datorita acestui fenomen deformari optice. 
De asemenea pot sa apara in mod mai mult sau mai putin 
evident efecte de oglidire multipla pe suprafata geamului 
izolant. Acestea pot deveni si mai evidente cand de exemplu 
fundalul vitrajului este inchis la culoare sau atunci cand foile 
de geam care-l compun sunt sticle cu strat acoperitor.                                           
Aceste fenomene tin de legile fizicii si apar la toate 
geamurile izolante. 

Ø Anisotropiile 
Anisotropiiile sunt un efect fizic ca urmare a tratarii la cald a 
sticlei si rezulta din diferentele de tensionare interna a 
acesteia. In functie de unghiul de observare este posibila 
aparitia unui inel inchis la culoare si a unor straifuri in 
lumina polarizata si /sau observarea prin vitraje polarizante. 
Lumina polarizata este in mod normal continuta in lumina 
zilei. Marimea polarizarii depinde de vreme si de starea 
soarelui. 

Ø Condensul pe suprafata interioara a geamurilor 
Fenomenul condensului superficial care apare pe fata 4 
(interiorul cladirii) a dublului vitraj este legata, in principal, 
de urmatorii factori: 

- vremea; 
- temperatura aerului in interior; 
- umiditatea din cladire; 
- debitul de ventilare; 
- temperatura de suprafata a peretelui vitrat. 

Cel mai bun mod de limitare a condensului superficial pe 
fata interioara consta in captarea vaporilor de apa la sursa (de 
ex. In bucatarie) si evacuarea lor direct afara. Printre altele, 
incaperile trebuie suficient incalzitesi, mai ales, aerisite. De 
asemenea, este posibila reducerea riscului de condens prin 
utilizarea dublelor vitraje cu un profil distantier din material 
izolant in loc de aluminiu. 

Ø Condensul pe suprafata exterioara a geamurilor 
Condensul superficial pe fata 1 (exteriorul cladirii) a 
vitrajului izolant va aparea daca temperatura de la nivelul 
acestei fete a geamului este mult mai scazuta decat 
temperatura aerului exterior si daca punctul de roua 
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(temperatura la care vaporii de apa devin lichizi) al acestuia 
din urma este mai mare decat temperatura sticlei. 
 
Temperatura superficiala la exteriorul unui geam depinde de: 

- fluxul de caldura care vine din interior si 
traverseaza sticla; 

- de transferul convectiv cu aerul exterior; 
- de pierderile prin radiatie, in special catre bolta 

cerului. 
Condensul superficial la exteriorul geamurilor este un 
fenomen care care se poate observa, uneori, noaptea si in 
primele ore ale diminetii pe geamurile bine izolate, atucni 
cand cerul este senin si in absenta vantului. Pierderile 
termice catre cerul senin sunt principala cauza a acestui 
fenomen. Este important ca el sa nu fie considerat ca un 
criteriu de stabilire a proastei calitati a dublului vitraj, ci ca o 
dovada a unei bune izolatii termice. 

Ø Geamurile prevazute cu supape de egalizare a 
presiunii 

Datorita cerintelor functionale actuale majoritatea geamurilor 
izolante sunt umplute cu gaz. In functie de altitudinea la care 
se va face montajul final este necesar a se monta 
suplimentar, in bagheta distantier, supape de egalizare a 
presiunii interne. In functie de tehnologiile folosite, se pot 
vedea gaurile de introducere si varful valvei de egalizare, pe 
suprafata interioara a baghetei distantiere. 

Ø Deformari ale sticlei datorate schimbarilor de 
temperatura si presiune barometrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20) Criterii de evaluare a sticlei securizate, float si 
peliculizata: 
Aceste directive sunt valabile pentru sticla securizata plata 
utilizata in domeniul constructiilor. Conform acestor 
directive sticla securizata este un tip de sticla tratata la cald si 
racita brusc prin aer rece. Acest tratament o face rezistenta la 
lovituri, vant si schimbari de temperatura. In caz de spargere 
prezinta o structura tipica formata din bucatele foarte mici si 
regulate. 
Cu aceste directive se pot face aprecieri asupra calitatii 
vizuale a geamului securizat din sticla reflectiva, decorativa, 

clara, colorata in masa. Se testeaza partea de geam care va fi 
vizibila si dupa montaj. 
Procedura de control vizual: 
Testarea se face privindu-se prin sticla, si nu deasupra sticlei. 
Ochii privitorului vor fi la o distanta de: 

a. 2 metri fata de geamul clar sau colorat in masa; 
b. 3 metri pentru controlul sticlei decor clara sau decor 

colorata in masa. 
Observarea se va face dintr-un unghi de vedere care 
corespunde unghiului din care va fi privit dupa utilizare. De 
regula privirea trebuie sa cada direct pe mijlocul foii de 
sticla. Lumina va avea intensitatea corespunzatoare unei 
lumini naturale difuze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea se va face tinand cont de urmatoarele aspecte: 
• nu se iau in considerare defectele cu dimensiuni ≤ 

0,5 mm la sticla clara, colorata in masa; 
• nu se iau in considerare defectele cu dimensiuni ≤ 

1,0 mm la sticla oglindata, decor, clara sau colorata 
in masa; 

• defectele de procesare care apar in mod frecvent la 
sticla oglindata mai ales sub forma unor intruziuni 
nu trebuie in general sa aiba un "camp" > 3 mm. 

Pentru sticla oglindata, clara si colorata in masa, se vor 
urmari urmatoarele: 

• zgarieturi; 
• deteriorari ale suprafetei care nu se pot simti cu 

degetele; 
• bule inchise; 
• intruziuni cristaline (particule netopite); 
• deteriorari superficiale plate pe margini la canturile 

prelucrate; 
• scoriatii superficiale pe canturile prelucrate care nu 

influenteaza rezistenta geamului. 
In tabelul urmator sunt prezentate defectele tolerate, care nu 
pot evitate datorita manipularii suplimentare a foilor de sticla 
si a specificatiilor procesului tehnic de securizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SC OLIN SRL 
Str. Brazilor, Nr. 55 

500313 Brasov 
 

Pag. 11 din 15   T: +40 268 331 301 | E: office@olin.ro | V1.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) Controlul vizual al defectelor se va realiza, astfel : 
1. Identificare defecte 

Defectele se identifica vizual prin observarea sticlei float sau 
peliculizate in transmisie si/sau reflexie. Ca sursa de 
iluminare se poate utiliza: 

a. Lumina artificiala – sursa artificiala este un plan 
care emite lumina difuza cu o stralucire uniforma si 
un indice general de culoare Rₐ > 70 (conf CIE 
013.3 – 1995) 

b. Lumina naturala –  corespunde unui cer uniform 
acoperit, fara lumina solara directa. 

2. Procedura de examinare 
Sticla float sau peliculizata se poate examina fie la 
dimensiunile foilor din stoc, fie la cotele finite pregatite 
pentru montare. Examinarea se poate efectua in fabrica sau 
la locul de montare final. 
Foaia de sticla float sau peliculizata se examineaza de la o 
distanta de minim 2 m (conform SR EN 1096-1:2012, 
controlul vizual se face de la minimum 3 m). Distanta 
depinde de tipul de defect care se analizeaza si de sursa de 
iluminare utilizata. In timpul testarii optice, unghiul de 
observare trebuie sa corespunda amplasarii normale a 
geamului in rama (nu trebuie sa depaseasca 30°), conform 
figurii nr.1 

A. Examinarea sticlei peliculizate in reflexie se 
realizeaza de catre observatorul care priveste fata 
care va fi orientata spre exteriorul vitrajului. 

B. Examinarea sticlei peliculizate in transmisie se 
realizeaza de catre observatorul care priveste fata 
care va fi orientata spre interiorul vitrajului. 

Tipuri de defecte controlate in timpul examinarii vizuale: 
a. Defecte de uniformitate si pete – se noteaza toate 

variatiile peliculei pe panou sau intre panouri 
invecinate, care deranjeaza din punct de vedere 
vizual. 

b. Defecte punctiforme -  se noteaza toate picaturile, 
toti porii si/sau toate zgarieturile care deranjeaza din 
punct de vedere vizual. Pentru picaturi/pori se 
noteaza dimensiunile si munarul acestora in raport cu 
dimensiunile panoului. Daca se constata aglomerari, 

trebuie sa se determine pozitia acestora  in raport cu 
zona de observare vizuala. 

c. Zgarieturi – se determina daca se gasesc in zona 
principala sau pe margini. Se masoara lungimea 
zgarieturilor observate. Pentru zgarieturi cu lungime 
> 75 mm, se determina distanta dintre zgarieturille 
adiacente. Pentru zgarieturi cu lungime ≤ 75 mm, se 
noteaza zonele unde densitatea acestora deranjeaza 
din punct de vedere vizual. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 – 
Schema procedurii de 

verificare 
vizuala a sticlei float si peliculizate 

 
Pentru panourile de sticla cu dimensiuni finite gata de 
montare, trebuie sa se examineze atat centrul, cat si 
marginile panoului, conform figura nr. 2.  
Fiecare examinare nu trebuie sa dureze mai mult de 20 
secunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Zone de examinat pe 
sticle cu dimensiuni finite gata de 

utilizare. 
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(22) Criterii de acceptare a defectelor sticlei float si 
peliculizate 
Criteriile de acceptare a defectelor sticlei peliculizate, 
conform SR EN 1096-1:2012 si identificate in pagina 
anterioara, sunt indicate in tabelul 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Standarde de referinta pentru evaluarea calitatii, sunt 
urmatoarele: 

• SR EN 572 – sticla float, sticla ornament 
• SR EN 1096 – sticla peliculizata 
• SR EN 1036 – oglinda  
• SR EN 1279 – geam termoizolant 
• SR EN 12150 – sticla securizata 

(23) Inlocuirea sau remedierea geamurilor considerate ca 
fiind defecte de catre OLIN, nu va extinde termenul de 
valabilitate acordat initial pentru produsele acoperite de 
aceasta garantie. 
(24) OLIN isi rezerva dreptul de a modifica sau imbunatati 
produsele, fara a notifica in prealabil beneficiarii finali si nu 
va fi raspunzator in fata acestora pentru renuntarea la 
anumite produse sau inlocuirea altora cu produse mai 
performate. Daca OLIN inlocuieste un anumit produs, sub 
incidenta aceastei garantii, poate, la alegerea sa, folosi alte 
produse OLIN similare, de aceeasi calitate si pret, daca 
produsul de inlocuit nu mai este in oferta standard sau a 
suferit modificari.  
(25) Certificatul de garantie si/sau certificatul de performanta 
si/sau declaratia de conformitate si/sau contractul de vanzare 
cumparare sunt singurele documente autentice emise de 
OLIN, in ceea ce priveste garantia asupra produselor. Orice 
alte documente suplimentare, care includ garantii, nu sunt 
luate in considerare. Distribuitorii, dealerii si montatorii 
produselor OLIN nu sunt autorizati sa extinda sau sa 
modifice termenii prezentei garantii, sub nici o forma.  
 
 

(26) Criterii de evaluare a sticlei laminate  
Sticla laminata – este produsul asamblat prin lipirea 
definitiva si fara posibilitatea de desfacere fara daune, a doua 
sau mai multe foi de sticla, prin intermediul unor straturi de 
folie speciala pentru laminare tip EVA (Ethyl-Acetate 
Vinyl). 
Prelucrare - la elementele laminate formate din doua sau 
mai multe foi de sticla se vor prelucra conform standardelor 
canturile tuturor foilor de sticla. La geamurile securizate sau 
semisecurizate nu mai este posibila nici o prelucrare 
ulterioara pentru egalizarea canturilor. La cele nesecurizate 
se permite prelucrarea ulterioara. 

1. Tolerante dimensionale pentru foi simplu 
laminate (2 foi de Sticla) 

A. Tolerante dimensionale acceptate depind de 
grosimea individuala a foilor de sticla si sunt 
prezentate in tabelul de mai jos conform EN ISO 
12543-5. 

Cota 
nominala L 
& H (mm) 

Cota 
nominala 

pentru 
grosime ≤ 8 

mm 

Cota nominala pentru grosime 
> 8 mm 

Fiecare panou 
˂ 8 mm 

Cel putin 1 
panou ≥ 10 

mm 
≤ 2000 + 3.0 / - 2.0 + 3.5 / - 2.0 + 5.0 / - 3.5 
≤ 3000 + 4.5 / -2.5 + 5.0 / - 3.5 + 6.0 / - 4.0 
> 3000 + 5.0 / - 3.5 + 6.0 / - 4.0 + 7.0 / - 5.0 

 
B. Tolerante acceptate pentru variatii dimensionale a 

diagonalelor, conform EN ISO 12543-5 

Cota 
nominala L 
& H (mm) 

Cota 
nominala 

pentru 
grosime ≤ 8 

mm 

Cota nominala pentru 
grosime > 8 mm 

Fiecare 
panou ˂ 8 

mm 

Cel putin 1 
panou ≥ 10 

mm 
˂ 2000 6 7 9 
˂ 3000 8 9 11 
> 3000 10 11 13 

 
2. Tolerante de decalare intre panourile de sticla 

laminata 
Din motive de tehnica a executiei, foile monolitice se 

pot deplasa in timpul procesului de laminare. La geamul 
laminat format din doua sau mai multe foi de sticla, se 
prelucreaza fiecare foaie conform standardului. Cantul cel 
mai lung al elementului este luat ca referinta in tabelele de 
mai jos. 

Fig. 1 Exemplu de decalaj intre foile laminate 
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Tolerantele corespund in principiu standardului EN ISO 
12543. In plus este valabila norma: EN 1096-1. 
 
Tolerantele dimensionale ale produselor care compun 
pachetul laminat isi pastreaza valabilitatea si li se adauga 
tolerantele de imbinare conform tabelelor urmatoare. 

 
Cota nominala L & H 

(mm) 
Toleranta maxima, d 

(mm) 
L, H ≤ 1000 2 

1000 ˂ L, H ≤ 2000 3 
2000 ˂ L, H ≤ 4000 4 

L, H > 4000 6 
 

3. Defecte vizuale admisibile in cadrul controlului 
de calitate la sticla laminata 

In momentul verificarii vizuale calitative, sticla trebuie 
sa fie in pozitie verticala. Verificarea trebuie facuta avand in 
spatele panoului laminat un perete mat de culoare gri iluminat 
doar de lumina naturala sau a unui sistem de iluminare 
echivalent si nu direct in soare. Observatorul trebuie sa fie la 
o distanta de minim 2 metri in pozite perpendiculara fata de 
sticla, iar panoul mat de culoare gri sa fie in spatele sticlei. 

Toate defectele mai mici de 0.5 mm nu vor fi luate in 
considerare. Limita maxima a defectelor punctiforme este de 
3 mm, acestea nu sunt acceptabile. 

Dupa procesul de laminare, mici urme de praf pot aparea 
pe marginile panourilor, acestea nu vor fi considerate ca fiind 
defecte. 

Pentru utilizarea acestor norme sunt valabile definitiile 
din EN ISO 12543-1 ca si urmatoarele: 
Defecte punctiforme - acest tip de defecte cuprinde pete 
opace, umflaturi si corpuri straine. 
Defecte liniare - acest tip de defecte cuprinde corpuri straine 
si zgarieturi sau urme de slefuire. 
Defecte ale sticlei, cum ar fi crestaturi si defecte ale stratului 
intermediar cum ar fi cute, contractii, si straifuri. 
Pete opace - defecte vizibile in geamul laminat (de exemplu 
pete de staniu, incluziuni in sticla si in stratul intermediar). 
Umflaturi - in mod obisnuit sunt bule de aer care se gasesc 
atat in interiorul sticlei cat si in stratul intermediar. 
Corpuri straine - orice fel de rest care a ramas inauntrul 
produsului in timpul procesului de laminare. 
Zgarieturi sau urme de slefuire  - deteriorari lineare ale 
suprafetei exterioare a geamului laminat. 
Crestaturi - rizuri foarte ascutite sau fisuri care pleaca 
dinspre unul din canturi spre miezul sticlei. 
Cute - deteriorari care constau in cutarea stratului 
intermediar si care devin vizibile dupa incheierea procesului 
de laminare. 
Straifuri care apar din cauza neomogenitatii stratului 
intermediar - distorsiuni optice in stratul intermediar, 
datorate unor greseli de fabricatie si care devin vizibile dupa 
incheierea procesului de laminare. 
Aglomerare se considera o acumulare de  4-5 defecte 
punctuale sunt pe o suprafata ˂ 200 mm. Suprafata se reduce 
la 180 mm, daca panoul laminat este format din 3 foi de sticla 

si la 150 mm daca sunt laminate 4 foi de sticla, iar daca sunt 
≥ 5 foi, atunci suprafata luata in calcul de este de 100 mm.   

A. Defecte punctuale acceptabile 
In urma verificarilor facute prin procedurile specifice de 
testare, gradul de toleranta a defectelor  punctiforme depinde 
de: 

• marimea defectelor 
• frecventa acestora 
• marimea foii de sticla 
• numarul foilor care compun geamul laminat 

Acestea sunt descrise in tabelul urmator. Defectele care sunt 
mai mici de 0,5 mm nu vor fi luate in considerare. 
 
Marimea defectului, 

d (mm) 
0.5 ˂ d ˂ 

1.0 1.0 ˂ d ˂ 3.0 

Nr de 
panouri 

Marimea 
panoului 
A, (m²) 

Fara 
limitare 

A ≤ 
1 

(m²) 

1 ˂ 
A ≤ 

2 
(m²) 

2 ˂ 
A ≤ 

8 
(m²) 

A > 
8 

(m²) 

2 
Numarul 
de defecte 
acceptate 

Fara 
limitare, 
dar fara a 

exista 
aglomerari 

1 2 1 1.2 
3 2 3 1.5 1.8 
4 3 4 2 2.4 

≥ 5 4 5 2.5 3 

 
B. Defecte liniare acceptabile 

In urma verificarilor facute prin procedurile specifice de 
testare, gradul de toleranta a defectelor lineare este cel 
specificat in tabelul de mai jos. 

Marimea 
panoului 

(m²) 

Defecte 
liniare      
˂ 30 
mm 

Defecte 
liniare      
≥ 30 
mm 

Crapaturi Cute si 
straifuri 

≤ 5 Permise 
fara 

limita 

Nu se 
accepta Nu se 

accepta 

Nu se 
accepta in 

zona central 
vizuala 

5 - 8 1 
> 8 2 

 
 
ART. 13 PRETURI. REVIZUIREA PRETURILOR  
(1) Pretul produselor este exprimat in moneda EURO, fara 
TVA, si este specificat in Contract/Oferta/Confirmare la 
comanda/Anexa la Contract. Facturarea se va realiza in lei la 
cursul comunicat de banca Vanzatorului din ziua emiterii 
facturii. 
(2) Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica listele 
generale de preturi, cu o notificare prealabila de 15 zile a 
Cumparatorului. Noua lista de preturi va constitui Anexa la 
contract/comanda de la momentul notificarii ei si se va aplica 
incepand cu prima comanda dupa data intrarii in vigoare 
(data ce va fi specificata in continutul Anexei).  
(3) Modificarea listei de preturi nu se va aplica pentru 
comenzi in lucru. 
(4) Modificarea listei de preturi de catre Vanzator nu da 
dreptul Cumparatorului de a cere rezolutiunea contractului/ 
comenzii.  
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ART. 14 MODALITATI DE PLATA  
(1) Modalitatea, transele si termenele de plata sunt stabilite 
in contract/confirmare la comanda/oferta. 
(2) Daca nu s-a stabilit nici un termen, pretul se achita la data 
emiterii notificarii de predare si/sau data emiterii facturii, 
respectiv inainte de livrarea marfurilor.  
(3) Primirea de catre vanzator a sumelor platite in baza 
comenzii Cumparatorului nu constituie acceptarea acesteia. 
Vanzatorul in cazul, in care nu va primi confirmarea 
transmisa de acesta catre Cumparator prin semnatura si 
stampila Cumparatorului, va restitui sumele incasate, fara 
dobanda.  
(4) Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi 
considerata primita decat in momentul creditarii contului 
bancar al Vanzatorului. Daca data platii coincide cu o zi de 
sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, 
Cumparatorul va lua toate masurile necesare pentru ca plata 
sa fie receptionata de Vanzator in ziua lucratoare care 
precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. 
(5) In cazul in care, din diferite motive (ex. disfunctionalitati 
ale sistemului bancar, etc.) Vanzatorului nu i s-a alimentat 
contul cu sumele platite de Cumparator, obligatia de plata a 
sumelor respective nu dispare, Cumparatorul fiind obligat sa 
se ingrijeasca de stingerea acestor obligatii, cu tot ceea ce 
implica aceasta (Iar acest fapt poate atrage dupa sine 
intarzierea productiei comenzii)  
(6) Vânzatorul isi rezerva dreptul, sa compenseze datoriile 
Cumparatorului, si sa foloseasca plati ale acestuia pentru 
facturile neachitate de mai mult de 30 de zile, plus dobânzi 
sau penalizari, in urmatoarea ordine: costuri, dobânda/ 
penalizari, suma datorata. Cumparatorul nu va avea dreptul 
sa refuze platile sau compensarile, nici in eventualitatea in 
care intre parti ar exista o disputa. In circumstanta 
intarzierilor la plata, Cumparatorul nu va fi putea dispune in 
vreun fel de livrarea bunurilor. Dispozitiile de mai sus se vor 
aplica fara a aduce atingere daunelor ai despagubirilor pe 
care Vânzatorul le va putea pretinde de la Cumparator  
(7) In cazul oricarei intarzieri a platii sau a executarii oricarei 
obligatii de catre Cumparator sau in situatia in care 
Vanzatorul are indoieli cu privire la solvabilitatea sau 
bonitatea Cumparatorului, iar Cumparatorul nu este pregatit 
sa efectueze plati in avans sau sa furnizeze Vanzatorului 
garantii, conform solicitarii acestuia, Vânzatorul are dreptul 
sa rezilieze contractul sau sa amane, fara consimtamantul 
Cumparatorului, realizarea acelei parti din contract care nu a 
fost inca executata; in aceasta situatie toate sumele scadente 
datorate de catre Client, precum si cele care nu sunt inca 
scadente, devin imediat platibile, fara a fi trimisa o notificare 
din partea Vanzatorului si fara a fi necesara punerea in 
intarziere a Cumparatorului.  
(8) Toate costurile bancare, cu exceptia costurilor bancare 
ale Vanzatorului, vor fi suportate de catre Cumparator. 
(9) Facturile vor fi transmise Cumparatorului pe e-mail 
si/sau fax si/sau scrisoare recomandata/curier, la adresele 
mentionate in partea introductiva a contractului/comenzii sau 
cele care vor fi notificate ulterior.  

(10) Factura se considera a primita in prima zi lucratoare 
dupa cea in care a fost expediata in cazul transmiterii prin 
email/fax, iar in cazul in care notificarea se face pe cale 
postala se considera primita de destinatar la data mentionata 
de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.  
(11) Factura circula fara stampila si semnatura conform 
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. 
(12) Cumparatorul va returna un exemplar semnat si 
stampilat al respectivei facturi in termen de 3 (trei) zile de la 
data primirii acesteia.  
(13) Eventualele contestatii asupra valorii facturilor emise 
vor putea fi comunicate Vanzatorului, prin posta sau prin 
fax, in termen de 72 de ore de la momentul primirii facturii 
de catre Cumparator. 
(14) Neformularea unei astfel de contestatii in termenul 
precizat anterior precum reprezinta acceptarea implicita a 
facturii/facturilor de catre Cumparator.  
(15) In cazul in care livrarea Produselor este scutita de TVA- 
datorita vanzarilor intracomunitare sau a destinatiei de export 
a Bunurilor livrate, iar Cumparatorul preia Livrarea pe riscul 
si cheltuiala lui pentru toate sau pentru o parte din activitatile 
de expediere sau transport (conditie de livrare EXW), 
Vanzatorul va avea obligatia de a aplica scutirea de la plata 
TVA, doar daca Cumparatorul furnizeaza dovezi substantiale 
(document de transport: CMR, conosament, CIM, declaratie 
de export etc.) privind expedierea sau transportul catre tara 
de destinatie.  
 (16) Cumparatorul are obligatia de a informa imediat 
Vanzatorul (in termen de 1-3 zile) cu privire la: 
- Schimbarea numarului de identificare TVA al 

Cumparatorul pentru tranzactii Intracomunitare; 
- Schimbarea denumirii si adresei companiei 

Cumparatorului. 
- Modificarea elementelor de identificare fiscala ale 

cumparatorului.  
 
ART. 15 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT  
(1) Raspunderea Partilor este inlaturata atunci cand 
prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit, 
astfel cum sunt acestea definite la art. 1.351 NCC al 
Romaniei. 
(2) Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit este 
obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, 
producerea evenimentului sa si ia toate masurile posibile in 
vederea limitarii consecintelor lui.  
(3) Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul 
respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice 
incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna 
dintre ele sa pretinda daune-interese.  
 
ART. 16 NOTIFICARI  
(1) In acceptiunea partilor orice notificare adresata de una 
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi 
transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 
prezentului contract. 
(2) In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va 
fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de 
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primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.  
(3) Daca notificarea se trimite prin email sau telefax, ea se 
considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a 
fost expediata. 
(4) Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una 
dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia 
dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.  
 
ART. 17 LIMBA, JURISDICTIE SI LEGEA 
APLICABILA  
(1) Aceste CGV sunt versiunea electronica disponibila 
pentru consultare, iar posibilitatea de consultare a acesteia 
este specificata in mod expres pe formularul de oferta, 
formularul de comanda, confirmarea de comanda si facturile 
emise de Vanzator, precum si in cataloagele de prezentare 
ale produselor. Traducerea CGV in limba engleza are unicul 
scop de a face cunoscute obligatiile contractuale reciproce, 
si, in ciuda exactitatii traducerii, textul original al prezentului 
document a fost redactat in limba romana, motiv pentru care 
in caz de conflict intre versiunea in limba romana si orice 
versiunea intr-o limba straina, urmeaza a prevala versiunea 
in limba romana.  
(2) O copie acestui text in una dintre aceste limbi poate fi 
obtinut in urma formularii unei simple cerei. 
(3) Partile vor depune cu buna credinta toate eforturile 
rezonabile pentru a solutiona pe cale amiabila orice disputa 
care decurge din sau in legatura cu prezentul Contract. Daca 
Partile nu reusesc sa solutioneze amiabil disputa in decurs de 
15 zile de la data notificarii respectivei dispute de catre 
oricare dintre Parti, disputa va fi solutionata de catre 
instantele judecatoreati compentente de pe raza Municipiului 
Brasov. 
(4) Contractul de Vanzare este guvernat si se va intepreta 
conform legislatiei romane.  
 
ART. 18 PREVEDERI DIVERSE  
(1) Amendamente. Prezentele CGV pot suferi modificari 
exclusiv la initiativa Vanzatorului si/sau prin acordul Partilor 
prin incheierea unui act aditional la Contract, semnat in mod 
corespunzator de ambele Parti. 
(2) Impreviziunea. Cumparatorul isi asuma in mod expres 
riscul schimbarilor imprejurarilor Contractului, si renunta 
irevocabil la dreptul de a invoca impreviziunea.  
(3) Nulitate partiala. Daca oricare dintre prevederile 
prezentelor CGV este sau devine, la un moment dat, nula, 
ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva prevedere 

va fi considerata ca fiind separata fata de restul prevederilor, 
iar valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte 
prevederi nu va fi afectata sau prejudiciata in niciun fel.  
Daca termenul sau prevederea nevalabil(a), ilegal(a) sau 
inaplicabil(a) poate deveni valabil(a), legal(a) sau 
aplicabil(a) prin modificari rezonabile, atunci termenul sau 
prevederea nevalabil(a), ilegal(a) sau inaplicabil(a) va fi 
minim modificat(a) pentru a deveni valabil(a), legal(a) sau 
aplicabil(a). In cazul in care separarea sau modificarea 
oricarei astfel de parti din prezentul Contract afecteaza orice 
alte drepturi si/sau obligatii ale Partilor, acestea vor depune 
eforturi rezonabile pentru inlocuirea oricarui termen sau 
prevedere nevalabil(a), ilegal(a) sau inaplicabil(a) cu un 
termen sau prevedere valabil(a), legal(a) sau aplicabil(a), 
care sa reflecte cel mai bine intentia initiala a Partilor.  
(4) Renuntari. Orice termen sau conditie din prezentele CGV 
poate face in orice moment obiectul unei renuntari de catre 
Partea indreptatita sa beneficieze de aceasta, dar nicio astfel 
de renuntare nu va produce efecte decât daca este prevazuta 
intr-un document scris, semnat in mod corespunzator de 
catre sau in numele Partii care renunta la termenul sau 
conditia respectiva.  
Nicio renuntare de catre o Parte la orice termen sau conditie 
din prezentele CGV, in una sau mai multe situatii, nu va fi 
considerata sau interpretata ca fiind o renuntare viitoare la 
acea prevedere sau conditie, sau la orice alta prevedere sau 
conditie din prezentele CGV.  
(5) Cesiunea Contractului. Subcontractarea. Cumparatorul 
nu poate cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din 
Contractul de Vanzare, cu exceptia situatiei in care 
Vanzatorul isi da acordul prealabil si in scris. Vanzatorul 
poate subcontracta indeplinirea anumitor obligatii, fara a fi 
necesara nicio formalitate prealabila si are dreptul de a 
garanta catre finantatorii sai cu creantele sale nascute din 
incheierea Contractului de Vanzare. De asemenea, 
Vanzatorul poate si are dreptul de a cesiona orice drept de 
creanta fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati, 
cesiunea fiind insa opozabila Cumparatorului de la data la 
care acesta este notificat conform Codului Civil.  
(6) Publicitate. Cumparatorul este de acord si recunoaste 
faptul ca toate si orice declaratii de presa, referinte, strategii 
de publicitate si marketing cu referire la prezentele CGV sau 
cu privire la Contract, nu pot fi puse in practica si nu pot fi 
puse la dispozitia publicului, in lipsa acordului prealabil si 
expres al Vanzatorului.  
(7) Versiunea CGV. Prezentele CGV reprezinta versiunea 1 
si sunt valabile incepand cu data de 01.10.2017  

 
 
 
 

 
 


