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1. Sfera de aplicare: Aceștia sunt termenii și condițiile generale de achiziție 
(„termenii”) ale SCHRÉDER SA sau ale filialei sale („CUMPĂRĂTORUL”) cu orice 
furnizor de bunuri („FURNIZORUL”). Cu excepția cazului în care se stipulează 
contrariul în condițiile specifice din comanda CUMPĂRĂTORULUI, acești termeni se 
aplică tuturor achizițiilor efectuate de către CUMPĂRĂTOR, inclusiv achizițiilor de 
instrumente, echipamente, piese, software, firmware, materii prime sau de altă 
natură sau servicii („furnizare/furnizări”). 
2. Valoarea probatorie a faxului și a e-mailului: CUMPĂRĂTORUL și FURNIZORUL 
(„părțile”) se angajează să recunoască faptul că documentele pe care și le vor 
transmite fie prin fax, fie prin e-mail, au valoare probatorie. În consecință, 
documentele astfel transmise sunt considerate de către părți ca fiind în formă 
scrisă, respectiv, originale pe hârtie, semnate olograf. 
3. Comandă: (a) Furnizările trebuie să facă obiectul unui formular de comandă 
(„comanda”) trimis prin poștă, fax sau prin intermediul oricărei metode electronice 
convenite. (b) Comenzile devin ferme fie după primirea, de către CUMPĂRĂTOR, a 
confirmării scrise a FURNIZORULUI, fie la expirarea unei perioade de 5 zile de la 
data la care CUMPĂRĂTORUL a trimis comanda sa către FURNIZOR. (c) Acceptarea, 
de către FURNIZOR, a comenzii CUMPĂRĂTORULUI este înțeleasă ca acceptare a 
acestor termeni și ca renunțare la termenii și condițiile proprii, dacă există, cu 
excepția oricăror clauze derogatorii specifice convenite și acceptate în scris de către 
părți. În cazul în care, la un anumit moment, CUMPĂRĂTORUL nu invocă oricare 
dintre acești termeni, aceasta nu va fi interpretată ca o renunțare la invocarea 
acestora la o dată ulterioară. (d) Orice inițiere a onorării unei comenzi de către 
FURNIZOR este considerată ca reprezentând acceptarea tacită a întregii comenzi în 
general inclusiv, în special, a acestor termeni, cu excepția termenilor unei 
confirmări de primire, dacă există, trimisă la o dată ulterioară. (e) Orice modificare 
a comenzii trebuie să facă obiectul unui amendament acceptat de către părți. 
4. Prețuri: Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres contrariul în 
comandă, prețurile sunt ferme și nerevizuibile și constituie compensația totală a 
FURNIZORULUI pentru furnizări. 
5. Condiții de facturare și de plată: (a) Factura este trimisă în 2 (două) exemplare la 
adresa de facturare indicată în comandă și conține informațiile necesare pentru 
identificarea furnizărilor. (b) Cu excepția cazului în care se convine contrariul în scris 
sau este impus de lege, plata se efectuează prin transfer bancar în termen de 60 
(șaizeci) de zile de la sfârșitul lunii corespunzătoare datei facturii pentru furnizările 
livrate, conforme și acceptate. 
6. Compensație: În cazul în care conturile dintre FURNIZOR și CUMPĂRĂTOR sunt 
reconciliate din orice motiv, în special dacă FURNIZORUL își încetează activitatea 
sau dacă comanda CUMPĂRĂTORULUI este anulată, creanțele reprezentând sume 
de bani datorate între părți compensează reciproc în mod automat și fără 
formalități, indiferent dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile de compensare 
prevăzute de lege. 
7. Pachete și instrucțiuni de expediere: (a) FURNIZORUL efectuează furnizările în 
ambalaje adaptate la tipul de furnizări și la mijloacele de transport și depozitare, 
astfel încât să se asigure că furnizările sunt efectuate în stare perfectă. Eventualele 
instrucțiuni de ambalare sunt acceptate numai dacă sunt înscrise pe avizul de 
expediție. Orice deteriorare (de exemplu, dacă este ruptă, lipsește, este deteriorată 
sau prezintă orice alt tip de deteriorări) a furnizării care rezultă din ambalaje 
nepotrivite sau necorespunzătoare este plătită de către FURNIZOR. (b) Fiecare 
unitate de ambalaj trebuie să prezinte informațiile într-un mod lizibil, conform 
reglementărilor aplicabile în materie de transport, precum și informațiile privind 
condițiile specifice de depozitare. Aceste informații includ numărul de comandă, 
numărul de lot, descrierea furnizărilor, numele și adresele expeditorului și ale 
destinatarului, cantitatea livrată, precum și greutatea brută și netă. Livrarea este 
însoțită de un formular de comandă în două exemplare, care identifică furnizările și 
permite verificarea cantității acestora împreună cu datele de securitate, dacă este 
cazul. (c) În cazul în care furnizările conțin software sau firmware, FURNIZORUL se 
asigură că acesta este livrat într-un format electronic adecvat, accesibil, lizibil și 
care poate fi exploatat de către CUMPĂRĂTOR, împreună cu documentația 
corespunzătoare și adecvată și va furniza CUMPĂRĂTORULUI actualizările și 
upgrade-urile de firmware/software necesare pentru a utiliza furnizările. 
8. Livrarea: (a) Cu excepția cazului în care se stipulează în condițiile specifice ale 
comenzii, furnizările sunt livrate DDP (franco destinație vămuit), în conformitate cu 
INCOTERMS 2020 publicați de Camera de Comerț Internațională, la locul de livrare 
indicat în comandă. FURNIZORUL este responsabil pentru lucrările de ambalare, de 
încărcare și de protecție împotriva șocurilor necesare pentru transportul furnizării. 
Toate livrările trebuie să fie efectuate în timpul orelor de funcționare, la locul 
desemnat în comandă. (b) FURNIZORUL nu efectuează livrări parțiale sau anticipate 
fără acordul prealabil în scris al CUMPĂRĂTORULUI. Pentru fiecare comandă, se 
întocmește un aviz de expediție care conține numărul și detaliile menționate în 
comandă.   
9. Termenele de livrare - întârziere: (a) Termenele de livrare indicate în comandă 
sunt obligatorii. (b) FURNIZORUL trebuie să îl informeze imediat pe CUMPĂRĂTOR, 
în scris, cu privire la orice întârziere sau informare de întârziere, fie potențială, fie 

reală, care ar putea cauza o întârziere în onorarea comenzii și/sau împiedică 
onorarea comenzii. (c) Cu excepția unei situații de forță majoră, orice întârziere a 
livrării îndreptățește CUMPĂRĂTORUL, în mod automat și fără notificare, să 
perceapă, pentru fiecare zi de întârziere, o penalitate în cuantum de 0,5% din 
valoarea totală a articolului comandat întârziat, până la 10% din valoarea totală a 
comenzii (fără TVA), fără a aduce atingere oricăror daune-interese pe care 
CUMPĂRĂTORUL ar putea fi îndreptățit să le solicite. 
10. Conformitate: (a) În calitate de profesionist în industria sa, FURNIZORUL își 
asumă întreaga responsabilitate pentru furnizare, pentru proiectarea, procesul de 
fabricație, calitatea, deciziile tehnice care trebuie luate în ceea ce privește 
fabricarea respectivelor furnizări, orice vulnerabilitate încorporată, precum și 
adecvarea la scop și la utilizarea prevăzută, despre care FURNIZORUL declară că are 
o cunoaștere deplină, indiferent de asistența oferită de către CUMPĂRĂTOR în 
timpul dezvoltării furnizării. (b) FURNIZORUL se angajează să livreze furnizările în 
conformitate cu (i) cerințele de calitate, bazate pe utilizarea normală sau pe condiții 
specifice convenite între părți și pe documentele la care se face referire în acestea; 
(ii) dacă este cazul, cu desenele și instrucțiunile CUMPĂRĂTORULUI, (iii) orice 
standard și orice specificație internaționale și naționale aplicabile, (iv) clauzele, 
specificațiile și condițiile generale ale contractului de achiziție în cadrul căruia 
CUMPĂRĂTORUL își plasează comanda, (v) orice lege sau regulament aplicabil, 
inclusiv directivele și regulamentele europene în vigoare în Uniunea Europeană.  (c) 
Conformitatea furnizării livrate trebuie evaluată pe baza unui eșantion aprobat de 
către CUMPĂRĂTOR. Orice eșantion prezentat CUMPĂRĂTORULUI pentru aprobare 
trebuie să fie însoțit de un raport de inspecție și, dacă este necesar și solicitat, de 
un certificat de conformitate. Sub rezerva unui preaviz de 5 (cinci) zile lucrătoare, 
CUMPĂRĂTORUL își rezervă dreptul de a efectua audituri și verificări ale calității pe 
site-ul FURNIZORULUI, precum și orice inspecție, înainte de livrarea furnizărilor 
comandate. Aceste audituri, verificări ale calității și inspecții pot include, la alegerea 
CUMPĂRĂTORULUI, subcontractanții FURNIZORULUI, dacă este cazul. De 
asemenea, CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a efectua verificări și de a întocmi un 
inventar al furnizărilor și/sau al instrumentelor care îi aparțin și care sunt 
depozitate la sediul FURNIZORULUI. Cu excepția oricărui audit, verificare a calității, 
inspecție sau eșantionare de testare efectuată de către CUMPĂRĂTOR, 
FURNIZORUL rămâne pe deplin responsabil pentru conformitatea furnizării cu 
comanda. 
11. Retur: (a) CUMPĂRĂTORUL își rezervă dreptul de a refuza furnizările prin 
scrisoare, fax sau prin orice alt mijloc electronic convenit, în cazul în care 
FURNIZORUL nu respectă termenul de livrare, în cazul unei livrări incomplete sau în 
exces sau în cazul neconformității cu comanda și/sau cu documentele aferente 
comenzii. (b) CUMPĂRĂTORUL returnează furnizările respinse pe cheltuiala și riscul 
FURNIZORULUI, în termen de 8 (opt) zile de la notificarea livrării respinse, solicitând 
înlocuirea furnizărilor. (c) Data de recepție finală a pieselor de schimb se folosește 
ca punct de plecare pentru calculul perioadei de garanție. (d) În cazul în care 
CUMPĂRĂTORUL nu dispune de suficient timp pentru a aștepta returnarea 
furnizărilor conforme, acesta își rezervă dreptul de a aduce sau de a solicita altor 
părți să aducă modificări la furnizările neconforme pe cheltuiala FURNIZORULUI, 
fără a aduce atingere oricăror altor daune pe care CUMPĂRĂTORUL le-ar putea 
pretinde FURNIZORULUI. (e) FURNIZORUL trebuie să despăgubească 
CUMPĂRĂTORUL pentru orice costuri suplimentare asociate cu încălcarea, de către 
acesta, a obligației de a livra produse conforme (casări, depozitare, sortare, costuri 
cu lucrătorii temporari, modificări, întreruperi ale producției etc.). (f) 
CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a anula comanda în conformitate cu articolul 18. 
12. Transferul titlului de proprietate și al riscurilor: (a) Titlul de proprietate se 
transferă în momentul livrării furnizărilor, la locul indicat de către CUMPĂRĂTOR. 
(b) Riscurile sunt transferate în conformitate cu regimul INCOTERMS prevăzut la 
articolul 8. În mod implicit, deplasarea furnizările se realizează în orice moment pe 
riscul FURNIZORULUI. (c) FURNIZORUL renunță în mod expres la orice drept de a 
invoca orice clauză de rezervă de proprietate. 
13. Garanția: (a) Cu excepția cazului în care se convine contrariul, FURNIZORUL 
garantează, pentru o perioadă de 60 (șaizeci) de luni de la data livrării în 
conformitate cu articolul 8, că furnizările (i) sunt noi și vandabile, (ii) sunt lipsite de 
orice defecte de proiectare, de materiale, de fabricație și de manoperă, precum și, 
în general, de orice defect vizibil sau ascuns, (iii) sunt adecvate pentru scopurile 
prevăzute, (iv) sunt conforme cu specificațiile, eșantioanele aprobate și orice altă 
cerință inclusă în comandă și/sau în orice documente aferente furnizării, (v) sunt 
conforme cu legile aplicabile și cu standardele recunoscute la nivel internațional, 
(vi) în cazul în care furnizările conțin componente firmware sau software, acestea 
nu conțin nicio eroare, vulnerabilitate sau software rău-intenționat și nu conțin 
nicio componentă „open source” care face obiectul unor licențe impunând drept 
condiție de utilizare, de modificare și/sau de distribuire a unei furnizări, punerea la 
dispoziție a codului sursă sau a altor materiale preferate pentru modificare, 
acordarea permisiunii pentru crearea de lucrări derivate sau acordarea unei licențe 
scutite de redevențe oricărei părți în baza dreptului de proprietate intelectuală cu 
privire la lucrare și/sau la orice lucrare care conține, este combinată cu, necesită 
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sau se bazează în alt mod pe furnizări. (b) FURNIZORUL va despăgubi 
CUMPĂRĂTORUL pentru orice vătămare corporală și pentru daune materiale și 
nemateriale, inclusiv pentru orice prejudiciu adus imaginii CUMPĂRĂTORULUI, 
precum și pentru toate costurile, directe sau indirecte, care rezultă din încălcarea, 
de către FURNIZOR, a obligației ce îi revine de a livra furnizări conforme și, dacă 
este cazul, din încălcarea, de către CUMPĂRĂTOR, a obligațiilor ce îi revin față de 
clientul său (clienții săi) (cum ar fi, printre altele, rambursarea sau înlocuirea 
gratuită a livrării defecte, costurile forței de muncă, costurile cu sortarea, costurile 
de angajare a unor lucrători temporari etc.). (c) Indiferent de condițiile specifice 
stipulate în comandă și cu excepția altor căi de atac, FURNIZORUL înlocuiește sau 
repară imediat furnizările defecte, astfel încât acestea să fie adecvate scopului și 
utilizării prevăzute, fără niciun cost sau prejudiciu pentru CUMPĂRĂTOR. (d) 
FURNIZORUL se angajează, de asemenea, să pună la dispoziția CUMPĂRĂTORULUI, 
fără întârzieri nejustificate, toată documentația și, dacă acest lucru este solicitat în 
mod expres de către CUMPĂRĂTOR, referințele științifice actualizate privind 
materialul, componentele și/sau furnizarea livrată și asigură formarea necesară 
pentru buna funcționare și întreținere a furnizării livrate. (e) FURNIZORUL notifică 
fără întârziere CUMPĂRĂTORUL cu privire la orice riscuri de care are cunoștință, pe 
baza propriei expertize în legătură cu utilizarea sau utilizarea prevăzută a furnizării 
livrate. (f) Orice clauză care ar putea reduce această garanție este considerată nulă. 
14. Intuitu personae - subcontractare: (a) Furnizările sunt considerate a fi produse 
exclusiv de către FURNIZOR. (b) FURNIZORUL nu poate ceda și/sau transfera 
comanda fără acordul prealabil în scris al CUMPĂRĂTORULUI, indiferent dacă acest 
lucru se realizează sau nu gratuit, în totalitate sau parțial. (c) În cazul unei schimbări 
a controlului asupra FURNIZORULUI, direct sau indirect sau în cazul vânzării afacerii 
FURNIZORULUI, CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a anula comenzile în curs în 
conformitate cu articolul 18. (d) Comanda nu poate fi subcontractată de către 
FURNIZOR, în totalitate sau parțial, direct sau indirect, fără acordul prealabil expres 
al CUMPĂRĂTORULUI. Dacă FURNIZORUL este autorizat să subcontracteze integral 
sau parțial comanda către unul sau mai mulți terți, acesta va rămâne singurul 
responsabil față de CUMPĂRĂTOR pentru onorarea comenzii și pentru respectarea 
termenilor. Acesta este obligat să îl apere pe CUMPĂRĂTOR și să îl va exonera pe 
acesta din urmă de orice pretenție formulată de subcontractanți. 
15. Modificarea și continuitatea furnizărilor: (a) De îndată ce CUMPĂRĂTORUL 
solicită acest lucru, FURNIZORUL se angajează să aducă orice modificări la furnizare, 
să pună la dispoziție orice informații privind furnizările sau comanda și să certifice 
originea și compoziția livrărilor. (b) FURNIZORUL nu poate aduce nicio modificare la 
furnizare; în special, nu poate aduce nicio modificare la componente, la materiale, 
la procesul sau locul de fabricație dacă respectiva modificare nu a fost aprobată în 
prealabil de către CUMPĂRĂTOR. (c) FURNIZORUL menține capacitățile de a livra 
furnizările conform comenzii efectuate de către CUMPĂRĂTOR. În cazul în care 
FURNIZORUL decide să înceteze producția sau livrarea furnizărilor, FURNIZORUL va 
informa imediat CUMPĂRĂTORUL cu privire la această decizie printr-o notificare 
scrisă. CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a emite alte comenzi în termen de 6 (șase) 
luni de la notificarea FURNIZORULUI. (d) FURNIZORUL se angajează să livreze 
furnizarea în scopul pieței de piese de schimb pe o perioadă de 10 ani și să 
informeze CUMPĂRĂTORUL cu cel puțin 1 (un) an în prealabil cu privire la încetarea 
fabricării sau livrării furnizării, astfel încât să permită CUMPĂRĂTORULUI să decidă 
dacă să plaseze sau nu o ultimă comandă. 
16. Echipamente fabricate și/sau aflate în îngrijire, custodie și control: (a) Toate 
matrițele, instrumentele și alte echipamente specifice puse la dispoziție de către 
CUMPĂRĂTOR în scopul furnizărilor („echipamente”) sunt proprietatea exclusivă a 
acestuia. Același lucru se aplică pentru studiile, dezvoltările, părțile de instrumente, 
echipamentele fabricate sau orice alt serviciu efectuat sau prestat, integral sau 
parțial, de către FURNIZOR, la cererea și în contul CUMPĂRĂTORULUI, pe măsură ce 
și în momentul în care acestea sunt efectuate/prestate, inclusiv pentru toate 
drepturile de proprietate industrială sau intelectuală aferente. (b) Indiferent de 
circumstanțe, se consideră că echipamentele sunt depozitate la sediul 
FURNIZORULUI în mod auxiliar față de comandă, chiar și în absența unui contract 
de împrumut sau a unei fișe de depozitare. Acestea pot fi utilizate numai în scopul 
comenzii și nu pot fi împrumutate, puse la dispoziția unor terți, reproduse sau 
copiate. (c) Echipamentele conțin - așa cum a fost pusă la dispoziție de către 
FURNIZOR și într-un loc vizibil - o plăcuță de identificare sigilată cu mențiunea 
„Proprietatea Schréder - netransferabil și exceptat de la înființarea unui sechestru” 
și nu pot fi gajate și/sau grevate de nicio garanție. Acestea pot fi eliminate în orice 
moment de către CUMPĂRĂTOR. (d) FURNIZORUL, care este responsabilul pentru 
acestea, garantează întreținerea, conservarea, controlul și mentenanța perfecte ale 
echipamentelor și furnizează un inventar detaliat al acestora, de îndată ce 
CUMPĂRĂTORUL solicită acest lucru. În mod similar, garantează înlocuirea acestora 
în caz de pierdere, furt, distrugere sau uzură prematură. În acest sens, va acoperi 
aceste riscuri și toate daunele-interese pe care le-ar putea provoca terților printr-o 
poliță de asigurare adecvată încheiată cu un furnizor recunoscut și va furniza 
dovada acesteia către CUMPĂRĂTOR, de îndată ce i se solicită. FURNIZORUL 
păstrează actualizate registrele de fabricație și de inspecție ale echipamentelor. 

Aceste registre trebuie să garanteze faptul că echipamentele respective pot fi 
reproduse identic. La sfârșitul prestării serviciilor prevăzute în cadrul comenzii, 
indiferent de motiv, echipamentele vor fi returnate CUMPĂRĂTORULUI - curățate și 
în stare perfectă - de îndată ce i se solicită acest lucru și nu vor face obiectul 
uzufructului. 
17. Forța majoră: CUMPĂRĂTORUL își rezervă dreptul de a suspenda sau de a anula 
obligațiile sale în totalitate sau parțial, în mod automat și după notificarea 
FURNIZORULUI, în cazul unui eveniment de forță majoră sau al unui caz fortuit, 
printre care se numără următoarele: embargo, furt, sabotaj, dezastre naturale, 
epidemie, pandemie, acte guvernamentale sau modificări semnificative ale 
reglementărilor obligatorii aplicabile activității CUMPĂRĂTORULUI sau a 
VÂNZĂTORULUI. Nu sunt considerate situații de forță majoră următoarele situații: 
conflictele de muncă (cu excepția grevelor generale), lipsurile și creșterile de preț 
ale materiilor prime. 
18. Anularea și rezilierea: (a) În cazul în care FURNIZORUL încalcă oricare dintre 
obligațiile care îi revin în temeiul comenzii și/sau al oricăror stipulații convenite 
între părți și legate de aceasta, CUMPĂRĂTORUL poate anula în totalitate sau 
parțial comanda sau poate rezilia relația contractuală cu FURNIZORUL, prin 
emiterea unei notificări scrise către FURNIZOR. În cazul în care acesta din urmă nu 
reușește să remedieze încălcarea notificată în termen de 8 (opt) zile, comanda este 
anulată/reziliată în mod automat. Această anulare/reziliere are loc fără a aduce 
atingere aplicării penalităților prevăzute la articolul 9, oricăror daune-interese sau 
compensații de orice fel sau oricărui drept sau oricărei despăgubire invocate de 
către CUMPĂRĂTOR. FURNIZORUL se angajează să transfere - fără costuri pentru 
CUMPĂRĂTOR sau pentru orice terț ales de către CUMPĂRĂTOR - toate resursele 
(inclusiv toate licențele) necesare pentru a îndeplini comanda. (b) De asemenea, 
CUMPĂRĂTORUL poate anula în mod automat comanda sau relația contractuală, 
fără nicio formalitate, în cazul falimentului, al insolvenței, al lichidării legale sau a 
concordatului amiabil sau judiciar al FURNIZORULUI. (c) În cazul în care 
CUMPĂRĂTORUL anulează comanda sau reziliază relația contractuală, acesta are 
dreptul de a înlocui FURNIZORUL care nu a respectat obligațiile, care va pune la 
dispoziția CUMPĂRĂTORULUI în mod gratuit studiile efectuate, instrumentele, 
echipamentele, consumabilele, piesele realizate sau în curs de realizare pentru 
comandă și va permite CUMPĂRĂTORULUI să le exploateze în mod gratuit pentru a 
realiza și a îndeplini comanda și a asigura livrarea furnizărilor. Această înlocuire se 
face pe cheltuiala exclusivă a FURNIZORULUI. 
19. Proprietatea intelectuală: (a) FURNIZORUL va despăgubi și va exonera 
CUMPĂRĂTORUL și/sau clienții acestuia de orice pretenție de proprietate 
intelectuală a unui terț în legătură cu furnizările pe care le livrează. În acest scop, 
FURNIZORUL se angajează să apere CUMPĂRĂTORUL și să își asume 
responsabilitatea pentru toate consecințele și toate cheltuielile și riscurile 
suportate de către CUMPĂRĂTOR și/sau clienții acestuia care rezultă din orice 
pretenție și/sau acțiune a unui terț ca răspuns la o presupusă încălcare de orice fel 
a drepturilor de proprietate intelectuală. (b) Fiecare dintre părți își păstrează 
drepturile de proprietate intelectuală care existau înainte de intrarea în vigoare a 
comenzii. CUMPĂRĂTORUL este unicul proprietar al tuturor rezultatelor și al 
drepturilor de proprietate intelectuală asociate care decurg din onorarea comenzii 
și, în special, al: 
- drepturilor industriale: în cazul în care, în cadrul comenzii, sunt realizate invenții 
sau rezultate care pot fi protejate prin drepturi de proprietate industrială, acestea 
vor reveni CUMPĂRĂTORULUI, iar orice drept de proprietate industrială aferent va 
fi înregistrat pe numele CUMPĂRĂTORULUI, la inițiativa acestuia din urmă, în contul 
și pe cheltuiala sa. 
- drepturilor de autor: FURNIZORUL cedează și CUMPĂRĂTORUL dobândește toate 
drepturile patrimoniale asupra creațiilor care pot fi protejate prin drepturi de autor 
(„lucrări”) în cadrul comenzii, pe măsură ce și în momentul în care acestea sunt 
create, în mod exclusiv, permanent, pe întreaga perioadă de protecție legală, în 
întreaga lume și pe orice suport (hârtie, magnetic, digital, etc.). Prin urmare, 
FURNIZORUL cedează toate drepturile de utilizare, de reproducere, de 
reprezentare, de diseminare, de adaptare, de traducere, de modificare, de 
comercializare și de exploatare a produselor derivate, precum și drepturile de 
retrocedare privind lucrările. (c) În cazul în care o instanță sau un arbitru decide, în 
cadrul unei proceduri urgente, că furnizările constituie o încălcare a drepturilor 
unor terți, FURNIZORUL se angajează - imediat și pe riscul și cheltuiala sa - să obțină 
dreptul respectiv pentru CUMPĂRĂTOR și/sau clienții acestuia, pentru a continua să 
utilizeze furnizările conform condițiilor comenzii sau, în caz contrar, să modifice 
furnizările sau să înlocuiască furnizările contestate cu furnizări echivalente, cu 
acordul prealabil în scris al CUMPĂRĂTORULUI. CUMPĂRĂTORUL își rezervă dreptul 
de a fabrica sau de a solicita unui terț să fabrice furnizări echivalente cu furnizările 
contestate, pe cheltuiala FURNIZORULUI. În acest scop, toate brevetele, licențele, 
informațiile tehnice și dosarele de fabricație sunt transferate către CUMPĂRĂTOR 
fără cheltuieli și fără restricții, pentru a permite CUMPĂRĂTORULUI să își 
îndeplinească obligațiile față de clienții săi. 
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20. Răspundere și asigurare: (a) FURNIZORUL este răspunzător pentru daunele 
directe și indirecte pe care le provoacă și/sau pentru cele provocate de furnizările 
sale, iar răspunderea sa va fi evaluată în conformitate cu dreptul comun aplicabil. 
FURNIZORUL trebuie să încheie o asigurare și să o mențină în vigoare, cu un 
asigurător recunoscut la nivel internațional și pentru garanții și capitaluri adecvate, 
în funcție de riscurile suportate, pentru a acoperi orice tip de daune, indiferent de 
cauza acestora, cu condiția ca acestea să poată fi asigurate, cauzate echipamentelor 
sale de exploatare, precum și pentru răspunderea sa civilă și profesională pentru 
daunele cauzate CUMPĂRĂTORULUI și terților, pentru toate cele de mai sus, atât 
anterior, cât și ulterior livrării furnizărilor și pe toată durata existenței riscului. 
Această asigurare nu poate constitui în niciun caz o limitare a răspunderii 
FURNIZORULUI. (b) Anterior intrării în vigoare a comenzii și la fiecare dată de 
expirare anuală, FURNIZORUL prezintă toate certificatele de asigurare întocmite și 
semnate de asigurătorii săi, care să certifice existența, valabilitatea și caracterul 
adecvat al garanțiilor care acoperă riscurile și obligațiile menționate anterior. (c) 
FURNIZORUL se angajează să își îndeplinească toate obligațiile pentru a asigura 
aplicarea garanțiilor sale de asigurare. În special, FURNIZORUL este obligat să 
declare asigurătorilor săi natura exactă și completă a activităților sale și să plătească 
primele de asigurare. 
21. Confidențialitate/publicitate: (a) FURNIZORUL se va abține de la a comunica 
unor persoane, altele decât angajații sau subcontractanții săi care trebuie să le 
cunoască pentru a îndeplini comanda, documentele scrise și verbale, specificațiile, 
planurile și alte informații, indiferent de forma acestora și/sau de orice suport, 
colectate în timpul onorării comenzii. FURNIZORUL se angajează să adopte toate 
măsurile necesare în legătură cu personalul său și cu persoanele și/sau 
subcontractanții cu care intră în contact pentru a asigura respectarea deplină a 
acestei obligații de confidențialitate. (b) FURNIZORUL se angajează, de asemenea, 
să nu afișeze sau să pună la dispoziția publicului furnizările fabricate pe baza 
desenelor, a modelelor sau a specificațiilor tehnice ale CUMPĂRĂTORULUI. (c) În 
niciun caz și în niciun fel, condițiile prezentei comenzi, precum și existența acesteia, 
nu vor da naștere la publicitate directă sau indirectă, fără consimțământul prealabil 
în scris al CUMPĂRĂTORULUI. (d) FURNIZORUL se angajează să păstreze 
confidențialitatea tuturor informațiilor cu care intră în contact în timpul relației sale 
cu CUMPĂRĂTORUL. De asemenea, se angajează - atât pe durata relației, cât și 
după încheierea acesteia - să nu le comunice în niciun fel, direct sau indirect. 
Specificațiile, formulele, secretele de afaceri, desenele sau detaliile de fabricație 
acoperite de brevete și modele înregistrate de către CUMPĂRĂTOR rămân 
proprietatea exclusivă a acestuia sau a persoanei pe care acesta o desemnează. 
Utilizarea neautorizată a acestora de către terți constituie o încălcare care poate 
face obiectul unor proceduri judiciare. 
22. Legea aplicabilă - clauza de atribuire a competenței unei anumite instanțe: 
Este convenit în mod expres între CUMPĂRĂTOR și FURNIZOR că comanda și relația 
ulterioară dintre părți vor fi guvernate de legea țării în care își are sediul social 
CUMPĂRĂTORUL, cu excluderea aplicării Convenției de la Viena din 11 aprilie 1980 
privind vânzările internaționale. 
În cazul unui litigiu de orice tip sau în cazul unei probleme de interpretare a acestor 
termeni și, în general, în cazul în care există o problemă privind relația existentă 
între părți, cu excepția unor acorduri contrare, competența exclusivă este acordată 
instanței competente din regiunea în care este stabilit sediul social al 
CUMPĂRĂTORULUI, cu excepția cazului în care CUMPĂRĂTORUL preferă să sesizeze 
o altă jurisdicție competentă. 
23. Codul de conduită al furnizorului: FURNIZORUL recunoaște că a fost informat și 
este de acord să respecte angajamentele Grupului Schréder în ceea ce privește 
drepturile omului, etica și responsabilitatea față de mediu, așa cum sunt stabilite în 
codul de conduită furnizorilor Schréder postat aici pe site-ul său web: 
https://ro.schreder.com/ro 
24. Export/import: Fiecare comandă este efectuată sub rezerva oricăror restricții 
privind importul sau exportul de produse sau informații tehnice din Uniunea 
Europeană sau din alte țări care pot fi impuse părților ocazional. Fiecare parte se 
angajează să nu exporte, direct sau indirect, nicio informație tehnică obținută de la 
cealaltă parte sau niciun produs, inclusiv furnizările, care utilizează astfel de 
informații tehnice într-un loc sau într-un mod care, la momentul exportului, 
necesită o licență de export sau o altă aprobare guvernamentală, fără a obține în 
prealabil acordul în scris în acest sens din partea agenției sau a entității 
guvernamentale corespunzătoare, în conformitate cu legislația aplicabilă, dar fără a 

se limita la aceasta. Aceasta include, printre altele, controlul serviciilor de 
intermediere, definite ca fiind orice activitate care facilitează comerțul cu produse 
cu dublă utilizare incluse și neincluse pe listă între două țări terțe, care pot fi, de 
asemenea, supuse autorizării naționale. Fiecare parte convine, de asemenea, că nu 
va importa, direct sau indirect, bunuri originare din țări sau locuri interzise, astfel 
cum este impus părților de către Organizația Națiunilor Unite, de Uniunea 
Europeană, de Statele Unite sau Regatul Unit și de alte legi, acte sau reglementări 
naționale. 
FURNIZORUL va solicita furnizorilor săi, de la care achiziționează furnizările, să 
respecte cel puțin aceleași cerințe și nu va permite furnizorilor săi să importe sau să 
exporte furnizările încălcând astfel de restricții de import sau de export. 
FURNIZORUL va exonera de răspundere și va despăgubi Schréder și pe directorii, 
membrii consiliului de administrație și afiliații acestora împotriva și în legătură cu 
toate pretențiile, daunele-interese, amenzile, pierderile, costurile, obligațiile și 
procedurile legale, inclusiv, printre altele, dobânzi și penalități, onorariile justificate 
ale avocaților și costurile care sunt plătite în vederea soluționării unei cereri, 
pretenții sau proceduri legale care decurg din, rezultă din sau au legătură cu 
nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe fie de FURNIZOR, fie de furnizorii săi. 
25. Protecția datelor: Părțile respectă toate legile și reglementările aplicabile 
privind protecția datelor, precum și politica de confidențialitate a 
CUMPĂRĂTORULUI sau orice acorduri de prelucrare a datelor încheiate între părți. 
Prin prezenta, FURNIZORUL recunoaște și este de acord că, în contextul relației 
contractuale dintre părți, CUMPĂRĂTORUL poate prelucra unele date cu caracter 
personal ale reprezentanților săi și ale personalului extern; CUMPĂRĂTORUL 
prelucrează aceste date cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor, cu orice acord de prelucrare a datelor survenit între părți 
și cu politica de confidențialitate a Schréder, accesibilă în orice moment la 
următorul link: https://ro.schreder.com/ro. În cazul în care, în timpul prestării 
serviciilor, FURNIZORUL prelucrează date cu caracter personal în numele 
CUMPĂRĂTORULUI, care acționează în calitate de operator de date și, prin urmare, 
este persoană împuternicită de operator în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor, se va încheia un acord scris de prelucrare a datelor între 
operator și persoana împuternicită de operator pentru a stabili drepturile și 
obligațiile părților. „Legile aplicabile privind protecția datelor și respectarea vieții 
private” se referă la RGPD și orice lege națională aplicabilă privind protecția datelor 
și respectarea vieții private; „RGPD” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor); termenii „operator”, „persoană 
vizată”, „date cu caracter personal” și „prelucrare” vor avea același înțeles ca cel 
atribuit în RGPD. 
26. Securitate: FURNIZORUL trebuie să acorde cea mai mare atenție pentru a nu 
efectua niciun act sau omisiune care are sau care, în mod justificat, ar putea avea 
un impact negativ asupra securității infrastructurii, a datelor (inclusiv a datelor cu 
caracter personal și a bazelor de date) sau a informațiilor confidențiale ale 
CUMPĂRĂTORULUI. În cadrul efectuării furnizărilor, FURNIZORUL trebuie să 
dispună în permanență de și să testeze în mod regulat și amănunțit acordurile, 
controalele și măsurile de securitate tehnică și organizațională, fiecare fiind în 
conformitate cu bunele practici din industrie și cu standardele internaționale (cum 
ar fi ISO 27001, top 10 OWASP, top 20 controale CIS sau orice standarde ENISA 
publicate), pentru a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și 
securitatea datelor, ale sistemelor, ale mediului și ale informațiilor 
CUMPĂRĂTORULUI. 
27. Dispoziții diverse În cazul în care una dintre dispozițiile termenilor se dovedește 
a fi nulă, numai dispoziția respectivă va fi considerată nulă.  
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