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1.

DEFINIȚII
Fără a aduce atingere prevederilor contrarii, următoarele cuvinte și expresii, atunci când vor
fi folosite cu literele initiale mari în Contract, vor avea următorul înțeles:
TCGC

sunt Termenii și Condițiile Generale de Cumpărare, reprezentați de
acest document și orice alte documente atașate acestuia sau la
care acesta face trimitere.

Afiliat

este orice entitate legală controlată de către Societatea Europeană
Faurecia sau de către un successor al Societății Europene Faurecia,
unde în scopul acestor TCGC “controlată” înseamnă deținerea
directă sau indirectă a cel puțin treizeci și cinci de procente (35 %) din
acțiunile/părțile sociale sau drepturile de vot în aceasta entitate legală.

Audit

înseamnă auditarea obligațiilor contractuale, metodelor de producție
și locațiilor Furnizorului (inclusiv dar fără a se limita la procesul de
producție, procesul de proiectare și standardele de calitate).

Auditor

este persoana sau grupul de persoane care sunt desemnate de
Societate, la libera sa alegere, sa efectueze Auditul.

Drepturi Anterioare

desemnează întreaga Proprietate Industrială și Intelectuală a
respectivei Părți Contractante care exisă deja la data încheierii
acestui Contract și prin urmare exclude Drepturile Rezultate.

Comandă Finală

este o Comandă care conține toate caracteristicile solicitate ale
Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale, inclusiv datele
de livrare și cantitățile exacte de livrat.

Societatea

este Afiliatul care emite Comanda.

Contract

înseamnă totalitatea documentelor
enumerate în Secțiunea 3.1.

Părți Contractante

desemnează în mod colectiv Societatea și Furnizorul; și Parte
Contractantă înseamnă oricare dintre ele.

Produse
Contractuale

sunt
toate
mărfurile,
produsele,
echipamentele,
utilajele,
componentele, ansamblele sau subansamblele sau materialele care
fac obiectul acestui Contract, în plus față de desenele, modelele,
șabloanele sau obiectele și informațiile similar pe care se bazează
Produsele Contractuale, indifferent de forma lor (tangibile sau
intangibile) sau mediul de stocare (inclusiv dar fără a se limita la
hârtie, ilustrație, echipament electronic).

Servicii
Contractuale

sunt toate serviciile care fac obiectul Contractului.

Client

înseamnă fabricantul de automobile către care Societatea livrează
direct sau indirect Produsele Clientului. Dacă Societatea nu a fost
desemnată de producătorul de automobile, Clientul este societatea
care a desemnat Societatea pentru livrarea Produselor Clientului sau,
după caz, a desemnat Societatea în acest sens.
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contractuale

care

sunt

Produsele Clientului

sunt produsele Societății, inclusiv dar fără a se limita la Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale.

Încălcare

este întrunită când Partea Contractantă își încalcă obligațiile sale
contractuale stabilite prin Contract, astfel cum este definit în prezentul
document.

Vicii

sunt viciile materiale și juridice. Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale au un viciu material dacă (1) Produsele Contractuale și
/ sau Serviciile Contractuale nu sunt în conformitate cu calitatea
agreată sau cu Specificațiile, (2) sunt improprii pentru întrebuințarea
la care sunt destinate prin Contract sau din cauza acestor Defecte,
întrebuințarea la care sunt destinate sau valoarea Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale este micșorată sau (3) în
măsura în care calitatea și / sau întrebuințarea destinată nu au fost
agreate în mod explicit sau implicit, sunt improprii pentru
întrebuințarea obișnuită și calitatea nu este obișnuită pentru elemente
de același fel. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, livrarea de
către Furnizor a unui fel de element sau a unui element de o valoare
mai mică decât Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale
este echivalentă cu un viciu material.
Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale au un viciu
juridic dacă un terț poate să pretindă orice drepturi sau să ridice orice
pretenție de orice natură împotriva Societății în legătură cu Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale, altele decât drepturile și
pretențiile asumate conform Contractului.

Echipmente

sunt elementele auxiliare, cum ar fi dar fără a se limita la eșantioane,
modele, prototipuri, calibre și ustensile, fabricate sau furnizate de
către Furnizor pentru a realiza Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale.

Grupul Faurecia

este grupul format din Afiliații Societății Europene Faurecia, inclusiv
Societatea.

Societatea
Europeană
Faurecia

este Faurecia, o societate europeană cu sediul în 23-27 Avenue des
Champs Pierreux, 92000 Nanterre, Franța, înregistrată în Registrul
Comercial din Nanterre sub numărul 542 005 376.

Forța Majoră

este un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil și
care ar afecta capacitatea Părții Contractante afectate de a își
îndeplini în mod normal obligațiile contractuale (grevele limitate la
personalul Furnizorului sau grevele Subcontractorilor săi nu reprezintă
cazuri de Forță Majoră conform Contractului).

Proprietate
Industrială și
Intelectuală

desemnează drepturile de proprietate industrială și intelectuală ale
unei Părți Contractante sau ale unui terț, inclusiv Drepturile Protejate și
Know – how-ul.

Factura

este o factură comercială care conține toate informațiile necesare
pentru identificarea și verificarea livrărilor aferente de Produse
Contractuale și/sau Servicii Contractuale și care îi dă dreptul
destinatarului să înregistreze suma facturată drept o datorie în scopul
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înregistrărilor financiare în contabilitate.
Know-How

este know-how-ul de orice fel, în special invenții, teste și rapoarte de
dezvoltare, desene, modele, idei, sugestii, și rezultatele calculelor unei
Părți Contractante, care nu sunt Drepturi Protejate.

Scrisoarea de
Numire

este documentul și anexele sale prin care societatea desemnează
Furnizorul pentru a furniza Produsele Contractuale și /sau Serviciile
Contractuale.

Comanda Deschisă

este o Comandă care conține toate caracteristicile solicitate ale
Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale, cu excepția
unor anumite detalii incluzând datele de livrare și sau cantitățile
exacte de livrat, și care prevede ca datele de livrare și cantitățile
exacte de livrat vor fi menționate în cadrul Detaliilor Comenzilor,
programului de livrări sau alte documente similar.

Confirmarea
Comenzii

este o copie a, sau o confirmare separată a unei Comenzi semnată
de către Furnizor.

Condiții Speciale

sunt termeni si conditii de afaceri separați, inclusiv orice anexă la
aceștia, ce conțin solicitări specifice cu privire la produse speciale,
piața locală sau cerințe de livrare (dacă este cazul), inclusiv subiecte
juridice specifice unei țări unde Societatea sau Furnizorul sunt
localizați. Condițiile Speciale sunt intenționate a fi aplicabile conform
Comenzii relevante și sunt obligatorii pentru Societate și Furnizor.

Date cu Caracter
Personal

sunt orice informații cu privire la o persoană identificată sau la o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin
trimiterea la un identificator cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date cu privire la locație, un identificator online sau la
unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea psihică,
psihologică, genetica, mentală, economică, culturală sau socială a
respectivei persoane fizice.

Preț

este prețul pe care Societatea trebuie să-l plătească drept
contraprestație pentru Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale așa cum a fost stabilit în Comandă.

Drepturi Protejate

sunt brevetele, brevetele de utilitate, mărcile, desenele, drepturile de
autor sau alte drepturi protejate, indiferent dacă sunt înregistrate deja
la data formării Contractului sau sunt înregistrate ulterior.

Comandă

reprezintă toate documentele, inclusiv Comenzile Deschise, prin care
Societatea comandă Produse Contractuale / Servicii Contractuale.

Detaliile Comenzii

reprezintă detalierea Produselor Contractuale
Contractuale în cazul Comenzilor Deschise.

Drepturi Rezultate

reprezintă totalitatea Proprietății Industriale și Intelectuale, și toată
munca intelectuală și invențiile, excluzând Drepturile Anterioare,
create în cadrul furnizării Produselor Contractuale / Serviciilor
Contractuale de către o Parte Contractantă după semnarea
Contractului.
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2.

Drept de Utilizare

este dreptul de a exploata un element sau un drept de Proprietate
Industrială și Intelectuală. Conține, în special, dreptul de fabricare, de
realizare de dezvoltări ulterioare, reproducere, distribuire, prezentare,
adaptare, reproiectare, folosire și marketing. Cu excepția cazului în
care este prevăzut contrariul în Contract, Dreptul de Utilizare poate fi
transferat și/sau sublicențiat în mod liber, este irevocabil, pe durata
Proprietății Industriale și Intelectuale, și valabil în întreaga lume.

Specificații

sunt proprietățile și caracteristicile cerute pentru Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale, specificate de către
Societate, conținute de obicei de documentele atașate Comenzii
și/sau Scrisorii de Numire.

Subcontractant

este orice terț căruia Furnizorul îi încredințează realizarea cel puțin
parțială a Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale care
a fost aprobat în prealabil în scris de către Societate și în privința
căruia Societatea își asumă deplina răspundere.

Furnizor

este Partea Contractantă căreia îi este solicitată furnizarea Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale de către Societate.

DOMENIUL DE APLICARE
Acești TCGC, și în mod global Contractul, reprezintă rezultatul unei negocieri contractuale
dintre Părțile Contractante și se vor aplica tuturor Comenzilor emise de către Societate către
Furnizor. Furnizorul declară că a avut posibilitatea de a propune modificări la Contract și prin
urmare acești TCGC nu pot fi considerați clauze standard conform înțelesului din art. 1202
Cod Civil și nici clauze neuzuale în înțelesul art. 1203 Cod Civil. Cu toate acestea, Părțile
Contractante declară că au acceptat în mod expres clauzele acestor TCGC referitoare la
limitarea răspunderii (Secțiunea 18), denunțarea unilaterală a Contractului (Secțiunile 26.1,
26.3 și 26.4), dreptul de a suspenda executarea obligațiilor (Secțiunea 7.2) și derogarea de la
competența instanțelor judecătorești (Secțiunea 30.3).
Prin urmare, niciun alt termen sau condiție (inclusiv orice termeni contractuali trimiși sau
declarați de către Furnizor conform unei oferte sau conform unei Confirmări a Comenzii) cu
excepția celor ai Contractului nu se vor aplica Părților Contractante.

3.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

3.1

Contractul cuprinde următoarele documente, într-o ordine de prioritate descrescătoare: (i)
Confirmările Comenzilor, (ii) Comanda emisă de către Societate, (iii) Scrisoarea de Numire,
dacă este cazul, (iv) Condițiile Speciale, dacă este cazul și (v) acești TCGC. În caz de conflict
între prevederile Contractului, prioritatea documentelor va fi determinată conform ordinii
menționate anterior.

3.2

Contractul reprezintă întreaga înțelegere dintre Părțile Contractante și înlocuiește toate
declararațiile și/sau înțelegerile anterioare, exprese sau implicite, scrise sau verbal.

3.3

Orice solicitare de modificare a Contractului de către una dintre Părțile Contractante nu va
întârzia nejustificat sau suspenda realizarea Produselor Contractuale și/sau Serviciilor
Contractuale. Modificările Contractului trebuie să fie în scris și trebuie să fie semnate în mod
valabil de către Părțile Contractante.

4.

COMANDA – FORMAREA CONTRACTULUI – DETALIILE COMENZILOR

4.1

Comanda emisă de către Societate poate fi transmisă prin scrisoare, email, fax sau orice alte
mijloace electronice stabilite de către Societate. Contractul va fi încheiat, dacă Societatea
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primește o Confirmare a Comenzii de la Furnizor prin scrisoare, email, fax sau orice altă
modalitate electronică stabilită de către Societate într-un termen de zece (10) zile
calendaristice de la comunicarea Comenzii. Data indicată în Comandă va fi considerată
data comunicării dacă data comunicării Comenzii nu este determinabilă.
4.2

Societatea va avea dreptul de a revoca Comenzile în scris cu efect imediat, fără o motivare,
în orice moment înainte de / simultan cu recepția Comenzii de către Furnizor. Revocarea la
timp nu va atrage pretenții de niciun fel din partea Furnizorului pentru încetare sau
compensare contractuală sau plăti de daune compensatorii contractuale.

4.3

Dacă Furnizorul nu comunică o Confirmare a Comenzii și Comanda nu a fost revocată în
conformitate cu Secțiunea 4.2, Contractul va fi considerat format în mod valabil, prin
excepție de la Secțiunea 4.1, de îndată ce (i) Furnizorul execută Comanda în tot sau în parte
și (ii) Societatea acceptă fără rezerve respectivele Produse Contractuale și/sau Servicii
Contractuale.

4.4

Termenii Secțiunii 4.1 se vor aplica mutatis mutandis Detaliilor Comenzii. Fiecare dintre
Detaliile Comenzii va fi considerată parte a Contractului (format prin comunicarea și
acceptarea unei Comenzi Deschise), și nu va fi considerată un contract separat. Prin urmare,
neexecutarea de către Furnizor a unei Detalii a Comenzii specifice îl vor face pe Furnizor
responsabil pentru toate consecințele financiare atrase de această neexecutare.
Neexecutarea repetată sau continua a Detaliilor Comenzilor de către Furnizor poate atrage
rezilierea Contractului în conformitate cu Secțiunea 26.2 a acestor TCGC.

5.

MODIFICĂRI LA PRODUSELE CONTRACTUALE ȘI/SAU SERVICIILE CONTRACTUALE

5.1

Societatea va avea dreptul de a solicita în orice moment modificări la Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale de la Furnizor. Furnizorul va analiza fezabilitatea și
efectele tehnice și comerciale ale modificărilor și va transmite o ofertă scrisă Societății cu
privire la implementarea modificărilor într-un termen rezonabil. Oferta va conține o descriere
detaliată a efectelor modificărilor (în special în ceea ce privește calitatea, siguranța,
costurile, și/sau datele de livrare ale Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale) și
documentația necesară. În cazul în care modificările solicitate sunt cauzate de probleme de
calitate sau siguranță, fezabilitatea tehnică și comercială a acestor modificări trebuie să fie
analizată imediat de către Furnizor, care va trimite o ofertă imediat.

5.2

Dacă Societatea acceptă oferta Furnizorului, Părțile Contractante își vor asuma în scris toate
modificările necesare la Contract înainte de implementarea modificărilor. Aceasta se va
aplica în special la modificările cu privire la Specificații, planșe, Preț, datele de livrare și/sau
alte termene.

5.3

În cazul în care Părțile Contractante nu ajung la o înțelegere cu privire la toate modificările
necesare, așa cum sunt stipulate în Secțiunile 5.1 și 5.2, Societatea va avea dreptul fie:
-

să angajeze un terț pentru a implementa modificările. În acest caz, Furnizorul se obligă
să furnizeze Societății toate planșele, Specificațiile și alte documente care sunt
necesare pentru planificarea și implementarea modificărilor. Dacă nu a fost
despăgubit deja în cadrul Prețului, Furnizorul poate solicita o remunerație rezonabilă
pentru utilizarea documentelor menționate anterior după livrarea acestora; sau

-

să înceteze Contractul în tot sau în parte în conformitate cu prevederile Secțiunii 26.

5.4

Furnizorul nu are dreptul de a efectua orice modificare la Produsele Contractuale și/sau
Serviciile Contractuale fără acordul prealabil în scris al Societății.

6.

INFORMARE, CONSULTARE, ATENȚIONARE
Furnizorul este un specialist în furnizarea Produselor Contractuale și/sau prestarea Serviciilor
Contractuale. Prin urmare, Furnizorul va transmite în mod prompt Societății toate informațiile,
instrucțiunile și atenționările necesare în legătură cu Produsele Contractuale și/sau Serviciile
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Contractuale, inclusiv cu privire la calitatea sau siguranța lor, indiferent de abilitățile și/sau
know-how-ul Societății. În special, Furnizorul:
-

va furniza Societății toate informațiile și instrucțiunile care sunt necesare pentru corecta
depozitare și utilizare a Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale;

-

se va asigura că Specificațiile Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale
sunt complete, adecvate și corespunzătoare cu întrebuințarea destinată agreată
contractual sau cunoscută;

-

va informa imediat Societatea în cazul în care Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale încalcă orice lege sau reglementare din țările în care Produsele Clientului
vor fi vândute, distribuite sau utilizate (această obligație de informare nu se va aplica
dacă Furnizorul nici nu cunoaște și nici nu ar trebui să cunoască de țările în care
Produsele Clientului vor fi vândute sau utilizate);

-

va informa Societatea despre orice risc calitativ sau orice altă inadecvare despre care
are cunoștință cu privire la Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale, și va
atenționa prompt Societatea în cazul în care Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale au vicii, în special dacă acest Viciu ar putea pune în pericol siguranța
oamenilor și bunurilor; și

-

va propune Societății măsuri pentru a îmbunătăți calitatea și reduce costul Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale.

7.

ACREDITARE – LICENȚĂ – AVIZARE & AUTORIZARE

7.1

Dacă este necesar, Furnizorul trebuie să fie acrediat, licențiat, avizat și/sau autorizat de către
autoritățile guvernamentale sau organizațiile menționate în Contract sau stipulate de legea
aplicabilă și va lua toate măsurile necesare pentru a păstra acreditarea, licența, avizul și/sau
autorizația pe durata Contractului. Acreditarea, licența, permisul și/sau autorizația trebuie să
fie eliberate de o organizație independent autorizată să facă acest lucru și trebuie să includă
Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale. Furnizorul trebuie să informeze în mod
prompt Societatea de orice schimbare eventuală sau efectivă a statutului acreditării,
licenței, avizului și/sau autorizației sale și pașii care au fost efectuați în acest sens.

7.2

Societatea va avea dreptul de a suspenda executarea Contractului sau rezilia Contractul
dacă Furnizorul își încalcă obligația cu privire la acreditare, licențiere, avizare și/sau
autorizare menționată în Secțiunea 7.1.

8.

ASIGURAREA CALITĂȚII

8.1

Prin încheierea Contractului, Furnizorul acceptă sistemul de management al calității al
Faurecia, care a fost comunicat Furnizorului împreună cu acești TCGC, și se obligă să
respecte cu strictețe termenii și condițiile menționate în acesta.

8.2

Furnizorul va realiza Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale în conformitate cu
procedura calitativă specificată în Contract. Furnizorul va furniza Societății copii ale tuturor
certificatelor referitoare la Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale și la
siguranța acestora.

9.

LEGI ȘI REGLEMENTĂRI

9.1

Furnizorul:
-

va respecta toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la cele din
domeniul muncii, sănătății, siguranței și mediului (dacă este cazul, prevederile legii
române cu privire la igiena și siguranța aplicabilă “muncii prestate în cadrul incintei de
către o societate externă” sau “muncii la înălțime”);

-

în măsura în care Furnizorul trebuie să presteze lucrări în cadrul incintelor Societății, să
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respecte toate instrucțiunile interne precum și regulamentele interne și prevederile cu
privire la siguranță, sănătate și mediu în vigoare în incintele Societății și, dacă este
necesar, să obțină toate autorizațiile necesare;
-

să respecte prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului din
data de 20 Noiembrie 1989 care interzice munca copiilor; și

-

să nu folosească muncă forțată în nicio formă așa cum este stipulată în Articolul 1 al
Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind Abolirea Muncii Forțate din data
de 26 iunie 1957.

9.2

Furnizorul ia la cunoștință că obligațiile enumerate în Secțiunea 9.1 reprezintă obligații
contractuale esențiale.

9.3

Furnizorul trebuie să respecte toate cerințele și solicitările Societății cu privire la etică,
acceptarea socială, și sustenabilitatea mediului, fie că aceste obligații au fost solicitate de
către Societate, de către Client sau agreate de către Societate și Client și notificate
Furnizorului.

9.4

În măsura în care este permis de lege, Furnizorul va respecta și așa numitul “Cod Etic al
Faurecia” și “Codul de Conduită al Faurecia” și le va respecta în mod corespunzător în
relațiile sale contractuale cu furnizorii, subcontractanții, și prestatorii de servicii proprii. Codul
Etic al Faurecia a fost primit de către Furnizor împreună cu acești TCGC și este disponibil de
asemenea la adresa URL de mai jos:
https://www.faurecia.com/sites/groupe/files/pages/FAU-C-LSG2400%20Code%20Of%20Ethics.pdf
Dacă Furnizorul consideră că un angajat al Grupului Faurecia nu a acționat în conformitate
cu standardele de etică ale Codului de Etică al Faurecia, va informa Societatea despre
aceasta.

9.5

Furnizorul garantează că în orice moment va respecta toate legile, convențiile și
reglementările anti corupție aplicabile, inclusiv, printre altele, U.S. Foreign Corrupt Practices
Act, U.K. Bribery Act, și Legea Sapin 2.
Furnizorul declară și garantează că el însuși sau oricare dintre afiliații săi nu este implicat și nu
se va implica în niciun fel de dare de mită comercială, nu va furniza sau oferi să furnizeze
direct sau indirect nimic de valoare către, sau pentru beneficiul oricărui funcționar sau
angajat al unei autorități guvernamentale sau oricărei entități deținute de stat, controlate de
stat sau afiliate acestuia pentru a obține sau păstra orice contract, oportunitate de afaceri
sau alt beneficiu de afaceri, sau pentru a influența orice act sau decizie a persoanei
respective în calitatea sa oficială. Este în responsabilitatea Furnizorului să determine
subcontractanții, vânzătorii, agenții săi sau orice terț asociat să acționeze conform acestor
prevederi.
La solicitarea Societății, Furnizorul va certifica în scris, fără întârziere, respectarea celor de mai
sus.
În cazul nerespectării acestei Secțiuni, Societatea va avea dreptul de a rezilia imediat toate
contractele în vigoare cu Furnizorul, și să anuleze toate negocierile, cu efect imediat și fără
despăgubiri, și fără a afecta orice alte drepturi și/sau remedii pe care Societatea le poate
avea conform legii.
Furnizorul va despăgubi și va exonera Societatea pentru și de oricărei responsabilități,
pretenții, solicitări sau costuri (incusiv, între altele, onorarii legale sau alte onorarii profesionale)
rezultate din sau în legătură cu nerespectarea de către Furnizor a acestei Secțiuni 9.5.
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9.6

La cerere, Furnizorul va participa la inițiativa “Faurecia Buy Beyond” și va finaliza evaluarea
de Responsabilitate Socială Corporativă prin folosirea platformei de internet puse la dispoziție
de Grupul Faurecia.

9.7

Furnizorul va fi pe deplin responsabil pentru orice daune, costuri sau obligații suferite sau
asumate de către Societate rezultând din încălcarea obligațiilor contractuale menționate în
Secțiunile 9.1, 9.4 și 9.5. Furnizorul va fi obligat să despăgubească (inclusiv pentru costuri
judiciare) și să exonereze Societatea de orice pretenții ale terților în legătură cu acestea.

10.

PERSONALUL FURNIZORULUI
Furnizorul va fi responsabil pentru monitorizarea, folosirea și plata rezonabilă a tuturor
angajaților, muncitorilor temporari, contractanților, sau altor agenți pe care îi folosește în
scopul realizării Contractului. Furnizorul va folosi doar agenți calificați și instruiți corespunzător.
Dacă Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt realizate în România,
Furnizorul se obligă să respecte toate actele normative aferente legislației muncii, și dacă
este cazul, prevederile legale aferente cu privire la forța de muncă străină. Ca o condiție
esențială a angajamentului Părților Contractante, Furnizorul va pune la dispoziția Societății
toate documentele stipulate în prevederile legale menționate în această Secțiune 10,
inclusiv traducerile în limba română, și va certifica că toate persoanele fizice implicate în
realizarea Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale sunt angajate în
conformitate cu prevederile și cerințele Codului Muncii român. Furnizorul ia la cunoștiință că
oricare dintre obligațiile menționate în această Secțiune 10 reprezintă o obligație
contractuală esențială.

11.

AUDITURI

11.1 Societatea va avea dreptul de a efectua Audituri la locațiile Furnizorului în orice moment pe
durata programului normal de muncă al Furnizorului cu o notificare rezonabilă în avans. În
cadrul Autiturilor, Societății îi va fi permis, printre altele, să verifice măsurile de asigurare a
calității, măsurile de protecție a Datelor cu Caracter Personal și Produsele Contractuale
înainte de a fi livrate.
11.2 În general, notificarea în avans va fi considerată rezonabilă dacă este efectuată cu cinci (5)
zile înainte de efectuarea Auditului. Auditul nu va împiedica fără motiv procesele
operaționale ale Furnizorului.
11.3 Furnizorul declară disponibilitatea sa de a coopera în totalitate cu și de a asista Auditorul. În
special, Furnizorul va acorda Auditorului acces la locațiile de producție și alte locații și va
furniza documentele și informațiile solicitate. Auditorul va avea dreptul de a lua cu el Produse
Contractuale în scopuri documentare pentru a controla conformitatea mostrelor cu cerințele
de calitate ale Contractului.
11.4 Dacă Auditul revevă că Furnizorul nu respect standardele de calitate agreate sau cerințele
de securitate ale Datelor cu Caracter Personal, Furnizorul va lua în mod prompt toate
măsurile necesare și rezonabile pentru a atinge aceste standarde de calitate sau cerințe. În
special, Furnizorul va implementa măsurile agreate în timpul Auditului înăuntrul termenelor
agreate.
11.5 Dacă Auditurile sunt efectuate ca urmare a problemelor referitoare la realizarea Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale (probleme de calitate, dificultăți de livrare,
încălcări ale Datelor cu Caracter Personal, etc.) și pentru care Societatea nu este
responsabilă, Furnizorul va fi obligat să ramburseze Societății costurile rezonabile, justificate
prin documente, suportate în legătură cu Auditul, prin transfer bancar în termen de douăzeci
(20) de zile calendaristice de la recepția facturii.
11.6 Pentru a clarifica: toate drepturile Societății, în special garanția și pretențiile pentru daune
sau dreptul de a rezilia Contractul nu vor fi afectate de efectuarea unui Audit sau luarea de
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măsuri în timpul sau ca urmare a unui Audit. În special, Furnizorul va fi obligat să analizeze în
mod independent toate măsurile și să le pună în aplicare în mod autonom. Societatea va
asista Furnizorul în cadrul Auditurilor doar în ceea ce privește respectarea obligațiilor
contractuale ale Furnizorului. Dacă Furnizorul dorește informații sau asistență suplimentară, va
trebui încheiat un contract special de consultanță cu Societatea.
12.

FLEXIBILITATEA PRODUCȚIEI

12.1 Cantitățile care pot fi indicate într-o Comandă Deschisă sunt date doar în scop informativ și
nu reprezintă un angajament al Societății. Cantitățile reale vor fi specificate prin Detaliile
Comenzilor.
12.2 În cazul în care Clientul va impune o creștere a producției de vehicule pentru care Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt solicitate, Furnizorul este de acord să
îndeplinească, în termenii Contractului, orice solicitări suplimentare ale Societății de Produse
Contractuale și/sau Servicii Contractuale, la Prețul agreat pentru Comandă și fără nicio plată
suplimentară.
12.3 În cazul în care Clientul va impune o reducere sau stopare a producției de vehicule pentru
care Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt solicitate, Societatea va avea
dreptul, fără niciun fel de răspundere de orice natură:
-

cu privire la reducerea producției, să ajusteze cantitățile comandate de la Furnizor în
mod corespunzător, fără niciun cost suplimentar; și
cu privire la stoparea producției, să denunțe unilateral Contractul în urma unei notificări
prealabile și în conformitate cu prevederile Secțiunii 26.3.

12.4 Furnizorul își va organiza producția în așa fel încât să permit Furnizorului să răspundă la
circumstanțele descrise în această Secțiune 12. Fiecare dintre Părțile Contractante va
suporta propriile costuri rezultând din aceste circumstanțe.
13.

LIVRAREA

13.1 Termeni de Livrare
13.1.1 Cu excepția cazului în care este indicat altfel în Comandă, livrarea Produselor Contractuale
va fi efectuată “FCA [destinația indicată]” (astfel cum acel termen este definit în Incoterms
Ediția 2010). Locul și termenul livrării va fi menționat în Comandă.
13.1.2 Produsele Contractuale trebuie livrate în conformitate cu solicitarea logistică agreată în
Contract. În special, documentele de livrare trebuie să fie conforme cu cerințele specificate
în Contract.
13.2 Ambalarea
13.2.1 Furnizorul trebuie să ambaleze Produsele Contractuale într-o manieră rezonabilă potrivită cu
modul de transport astfel încât Prousele Contractuale să nu fie deteriorate pe durata
transportului, procesului de încărcare sau depozitare la destinație.
13.2.2 Ambalarea și etichetarea trebuie să fie în conformitate cu legea aplicabilă și prevederile
stipulate în Comandă.
13.3 Termenele
13.3.1 Data / datele sau termenele limită sunt prevăzute în Contract. Data / datele sau termenele
limită pentru prestarea Serviciilor Contractuale și/sau livrarea Produselor Contractuale sunt
esențiale pentru Societate și de esența Contractului. Furnizorul ia la cunoștință că prejudicii
substanțiale pot să apară dacă Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale nu sunt
livrate sau prestate la aceste date sau înăuntrul acestor termene limită.
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13.3.2 Prestarea sau livrarea Serviciilor Contractuale și/sau Produselor Contractuale în avans față de
mai sus menționatele date sau termene limită vor necesita aprobarea prealabilă în scris a
Societății.
13.3.3 Furnizorul trebuie să păstreze procese de rezervă și planuri de urgență rezonabile pregătite
pentru toate Comenzile Deschise, pentru a asigura furnizarea / prestarea Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale pe întregul termen al Comenzii Deschise.
Procesele de rezervă și planurile de urgență trebuie să fie cel puțin conforme cu standardele
uzuale ale industriei de automobile.
14.

RECEPȚIA PRODUSELOR CONTRACTUALE ȘI/SAU SERVICIILOR CONTRACTUALE

14.1 După livrare, Societatea va verifica Produsele Contractuale cu privire la tip, cantitate și vici
aparente și va notifica prompt Furnizorului orice Vicii identificate. Transmiterea acestei
notificări în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la livrare va fi considerată întotdeauna ca
fiind făcută la timp. În plus, Societatea va examina Produsele Contractuale în cadrul
procesului de producție obișnuit și va notifica orice Defecte prompt după ce devin
cunoscute. Această notificare trimisă în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care
Defectele devin cunoscute Societății va fi considerată întotdeauna ca fiind făcută la timp.
Solicitările suplimentare cu privire la inspectarea mărfurilor sosite stabilite în stipulațiile oricărui
sistem legal aplicabil sau în Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare
Internațională de Mărfuri nu se vor aplica.
14.2 Dacă Furnizorul livrează în mod repetat Produse Contractuale în baza unei Comenzi
Deschise, Societatea va avea dreptul de a refuza Produsele Contractuale defecte. În acest
caz, Furnizorul trebuie să ridice Produsele Contractuale refuzate pe cheltuială proprie în
termen de opt (8) zile calendaristice de la recepția notificării de refuz. După expirarea
acestui termen, Societatea va avea dreptul să transmit Produsele Contractuale refuzate
către Furnizor pe costul și riscul Furnizorului.
14.3 Condițiile Speciale / Comenzile pot să conțină procese suplimentare de recepție.
15.

REMEDII SPECIFICE PENTRU ÎNTÂRZIERI

15.1 Furnizorul ia la cunoștință și agreează în mod expres că dacă Furnizorul nu respectă termenul
de livrare a Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale în conformitate cu acest
Contract, Societatea poate solicita, după ce Furnizorul a avut posibilitatea de a explica
motivele Încălcării, daune moratorii în valoare de 0,2 procente (0,4 procente în caz de livrare
continuă) din Prețul net al Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale pe zi
lucrătoare completă dar nu mai mult de un total de zece (10) procente din Prețul net al
Comenzii Finalizate sau Detaliilor Comenzilor întârziate. Aceste daune moratorii nu vor afecta
niciunul dintre celelalte drepturi ale Societății de a solicita daune și/sau rezilia total sau partial
Contractul și/sau Comanda aferentă. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Furnizorul va fi de
drept în întârziere de la împlinirea datelor sau termenelor limită stabilite în Contract pentru
realizarea Serviciilor Contractuale și/sau Produselor Contractuale, fără punere în întârziere.
15.2 Dacă Societatea acceptă livrarea sau prestarea Produselor Contractuale și/sau Serviciilor
Contractuale întârziate, Societatea poate solicita iar Furnizorul va efectua plata penalităților
înainte de plata întreagă a Prețului.
16.

PREȚUL, FACTURAREA ȘI TERMENELE DE PLATĂ

16.1 Prevederi Generale
16.1.1 Societatea va plăti prețul stipulat în Contract.
16.1.2 Prețul va fi reprezentat de o remunerație forfetară pentru Produsele Contractuale
și/sau Serviciile Contractuale și va acoperi toate costurile Furnizorului asociate cu realizarea
Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale, inclusiv orice cost pentru orice Drept
de Utilizare al Drepturilor Anterioare și al Drepturilor Rezultate, cesiunea Drepturilor Rezultate,
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transporturi, administrare, taxe și alte taxe vamale, examinare conexă, și controale de
calitate.
16.1.3 Prin comunicarea Confirmării Comenzii sau începerea realizării Produselor Contractuale
și/sau Serviciilor Contractuale în tot sau în parte, Furnizorul confirmă că a primit de la
Societate toate informațiile relevante de care avea nevoie pentru a stabili Prețul sau că are
cunoștință de aceste informații din alte surse. În plus, Furnizorul confirmă că este familiarizat
cu circumstanțele și particularitățile industriei furnizorilor de automobile și le-a luat în
considerare la stabilirea Prețului.
Pentru acest motiv și sub rezerva prevederilor următoare, Prețul va fi fix și final. Furnizorul nu va
avea dreptul de a solicita o ajustare a Prețului ca urmare a circumstanțelor sau
particularităților, sau lipsei informațiilor, sau contestării valabiliății Contractului, sau încetării
Contractului.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, Prețul poate fi ajustat dacă Comanda conține deja
un mecanism de ajustare a prețului. În toate celelalte cazuri, fiecare Parte Contractantă
poate să trimită celeilalte Părți Contractante o cerere scrisă pentru ajustarea Prețului bazată
pe evidențe scrise. În termen de zece (10) zile calendaristice de la recepția cererii scrise,
Părțile Contractante se vor întâlni pentru a discuta cu bună-credință admisibilitatea acestei
cereri, în special cu privire la constrângerile financiare și economice existente la data cererii
(inclusiv dar fără a se limita la disponibilitatea Clientului de a suporta ajustarea Prețului).
Dacă în urma acestor negocieri cu bună-credință Părțile Contractante nu ajung la o
înțelegere cu privire la modificarea de preț solicitată, atunci Partea Contractantă care a
inițiat cererea o va informa pe cealaltă în termen de opt (8) zile calendaristice de la
încetarea negocierilor mai sus menționate, despre intenția sa fie de a continua realizarea
Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale, de a înceta Contractul conform
Secțiunii 26, fie de a adresa această chestiune instanțelor competente conform Secțiunii 30.
În timpul negocierilor și până la expirarea perioadei de preaviz pentru încetare și/sau până la
data la care instanțele competente au dat o hotărâre definitivă și obligatorie, Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale trebuie sa fie în continuare realizate conform
Contractului în vigoare, în special în conformitate cu termenii Prețului stabiliți în Comandă.
16.2 Taxe
Prețurile sunt nete de taxe și taxele vamale aplicabile. Taxele vor fi adăugate de către
Furnizor la facturile sale în conformitate cu legile aplicabile.
16.3 Facturarea
Toate Facturile:
-

trebuie să se refere la o anumită Comandă (numărul Comenzii trebuie să fie
menționat).

-

trebuie să conțină informațiile obligatorii stabilite de legea aplicabilă;

-

trebuie să conțină toate informațiile care sunt necesare penru a identifica și
verifica Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale (inclusiv numărul
Comenzii);

-

trebuie să conțină toate informațiile referitoare la termenele de plată; și

-

un duplicat trebuie trimis la adresa menționată în Comandă dacă nu este atașat
la documentele livrate cu Produsele Contractuale.

Societatea va avea dreptul de a refuza, returna și să nu plătească Facturile care nu sunt
conforme cerințelor de mai sus.
16.4 Termenii și condițiile de plată
16.4.1 Sub rezerva oricăror prevederi legale în vigoare, Prețul va fi scadent și plătibil și plătit de către
Societate în termen de șaizeci (60) de zile de la data la care Produsele Contractuale și/sau
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Serviciile Contractuale au fost livrate sau prestate în conformitate cu Contractul (Scadența),
în baza Facturii emisă de Furnizor.
16.4.2 În caz de întârziere la plată, dobânzi penalizatoare vor fi datorate începând cu ziua imediat
următoare Scadenței menționate în Factură, fără a fi necesară punerea în întârziere. Cu
excepția cazului în care este agreat altfel de către Părțile Contractante, rata dobânzii
penalizatoare / an va fi egală cu de trei (3) ori rata dobânzii legale aplicabile în România
(respectiv, rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României.
Aceasă sumă va fi calculată la sumele neplătite la termen, fără capitalizare, pe zi
calendaristică, prin aplicarea proporțională a ratei mai sus menționate pentru fiecare zi de
întârziere și nu poate să depășeacă principalul. În plus, Societatea este obligată prin lege să
plătească Furnizorului o sumă fixă de patruzei (40) de euro, în echivalent în lei, ca taxă de
recuperare.
16.5 Compensare
Societatea va avea dreptul de a compensa Prețul sau orice alte sume plătibile de către
Societate cu orice contrapretenții împotriva Furnizorului.
17.

GARANȚIE

17.1 Cu excepția cazului în care este stabilit altfel prin Comanda sau Scrisoarea de Numire,
termenul de garanție pentru acțiunile privind Vicii împotriva Furnizorului (respectiv, termenul
de garanție) va fi de treizeci și sase (36) de luni de la livrarea sau acceptarea respectivelor
Produse Contractuale și/sau Servicii Contractuale. Fără a aduce atingere celor prevăzute
anterior, Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale li se vor aplica toate
garanțiile, exprese sau implicite, prevăzute de legea aplicabilă, inclusiv dar fără a se limita la
garanția pentru vicii aparente și ascunse și garanția pentru buna funcționare.
17.2 Furnizorul garantează (în sensul asumării unei “obligații de rezultat”):
-

că Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt potrivite pentru
întrebuințarea avută în vedere și agreată (inclusiv, în cazul în care Furnizorul participă la
procesul de proiectare al Produselor Contractuale, la performața în ce privește
componența, sistemul, subsistemul și locația vehiculului specificate de către Societate,
precum și mediul în care Produsele Contractuale sunt sau pot fi în mod rezonabil utilizate)
sau – dacă nu a fost agreată nicio întrebuințare anume – pentru întrebuințarea obisnuită,
și că sunt proiectate să funcționeze fără niciun Viciu pentru durata întrebuințării avute în
vedere;

-

că Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt furnizate în conformitate cu
standardele de inginerie recunoscute – cu excepția cazului în care este stabilit altfel în
Comandă, precum și în reglementările aplicabile și în cerințele legale aferente;

-

că Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt furnizate în conformitate cu
schițele, Specificațiile, validările și orice alte documente care definesc Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale;

-

că Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt furnizate în conformitate cu
mostrele inițiale, cu excepția cazului în care este stabilit altfel prin Comandă sau
documentele menționate anterior; si

-

că Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale nu sunt afectate de niciun Viciu
aparent sau ascuns.

17.3 La solicitarea Societății, Furnizorul va participa în mod activ, pe cheltuiala proprie la Audituri,
discuții și analize care privesc Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale și care
sunt inițiate de către Societate sau de către Client.
17.4 În cazul în care Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale nu corespund
garanțiilor anterioare, la solicitarea Societății, Furnizorul va repara sau înlocui Produsele
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Contractuale sau va corecta sau va executa din nou Serviciile Contractuale, imediat, fără să
aducă atingere dreptului Societății de a solicita eventuale daune sau să înceteze Contractul
conform Secțiunii 26. Termenul de garanție stabilit în Secțiunea 17.1 se va prelungi cu durata
în care Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale nu au fost disponibile. Dacă
Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale sunt reparate sau înlocuite, atunci un
nou termen de garanție va începe să curgă pentru o nouă durată, începand cu momentul
finalizării reparațiilor sau înlocuirii.
18.

RĂSPUNDERE

18.1 Furnizorul va răspunde pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, fizic, material sau nu, care
este consecință necesară sau nu, suferit de către Societate și cauzat de Furnizor și/sau
oricare dintre Subcontractanții săi, pentru profitul nerealizat al Societății, precum și pentru
orice prejudiciu suferit de terți (inclusiv pierderile suferite de Client) cu privire la Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale și/sau executarea Contractului. Conform
răspunderii sale și în limitele acestei răspunderi, Furnizorul consimte să despăgubească
Societatea și să o exonereze de orice răspundere, pentru oricare și toate consecințele care
derivă din asemenea prejudicii sau pierderi, inclusiv, dar fără a se limita la, toate costurile
suplimentare facturate de către Client către Societate. Furnizorul consimte să
despagubească, să apere și să exonereze de răspundere Societatea sau orice alte entitate
din Grupul Faurecia, pentru toate costurile pentru campania de recall/rechemare în service,
servicii corective de service sau contramăsuri de criză inițiate de Societate, de orice entitate
din Grupul Faurecia sau de către Client și care privesc Produsele Contractuale și/sau
Serviciile Contractuale.
18.2 În calitate de expert în domeniul său, Furnizorul va raspunde în totalitate pentru deciziile sale
tehnice, indiferent de nivelul de asistență asigurat de Societate în executarea Contractului.
18.3 Acceptarea de către Societate a mostrelor inițiale nu exonerează Furnizorul de răspunderea
pentru Vicii, prejudicii sau pierderi și nu reprezintă o acceptare a Produselor Contractuale
și/sau Serviciilor Contractuale care au fost livrate și/sau care vor fi livrate. Acceptarea de
către Societate a Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale nu exonerează
Furnizorul de răspunderea pentru Vicii ascunse, fără a aduce atingere, însă, transferului
dreptului de proprietate și al riscurilor.
18.4 Întreaga răspundere a Societății față de Furnizor pentru orice pierdere, daună sau prejudiciu,
inclusiv pentru onorariile avocațiale, în legatură cu solicitările derivând din sau având
legătură cu Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale furnizate Societății și/sau cu
executarea Contractului, indiferent de forma de acțiune, va fi limitată la prejudiciile directe
efective suferite de Furnizor, precum și la cheltuielile care sunt suportate în mod rezonabil în
acest sens de către Furnizor și doar în măsura în care Societății îi sunt prezentate dovezi scrise
suficiente și acceptabile.
18.5 Orice acțiune în răspundere a Părților Contractante va fi inițiată nu mai târziu de un (1) an de
la data la care a intervenit cauza acestei acțiuni, cu excepția cazului în care legea
aplicabilă Contractului sau respectivei acțiuni interzice orice limitare contractuală sau
renunțare la termenul de prescripție aplicabil și, prin urmare, termenul de prescripție și
începutul cursului prescripției aplicabil unei asemenea acțiuni este cel prevăzut de legea
aplicabilă.
19.

PARTICIPAREA SOCIETĂȚII

19.1 În calitate de expert în domeniul său, Furnizorul va răspunde în totalitate pentru toate
deciziile tehnice.
19.2 Orice sugestie sau orice alt act de participare vor fi considerate drept sfat sau recomandări și
nu vor fi considerate în niciun fel ca fiind definitive sau ca o instrucțiune. Furnizorul va verifica
în mod independent asemenea recomandări ale Societății sub aspectul caracterului
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plauzibil, al stadiului tehnologic, al discrepanțelor tehnice, corectitudine și completitudine și le
va adopta ca fiind propriile recomandări. Dacă Furnizorul implementează acest sfat sau
recomandările respective în ciuda faptului că rezultatele propriei sale analize au fost
negative, Furnizorul va răspunde integral, cu excepția cazului în care a fost instructat în scris
(inclusiv prin semnătura a doi angajați ai Societății, având putere de reprezentare) de către
Societate să acționeze în acest fel.
19.3 Sugestiile sau orice alte acte de participare din partea Societății nu vor exonera Furnizorul de
obligația sa de a furniza Produse Contractuale fără niciun Viciu și de a respecta toate
termenele și datele limită.
20.

ASIGURAREA

20.1 Furnizorul trebuie, pe cheltuială proprie, să încheie și să mențină o asigurare de răspundere
generală comercială, cu o societate de asigurari reputabilă și cu stabilitate financiară, cu
scopul de a acoperi răspunderea sa în temeiul Contractului față de Societate, Client și orice
alt terț. Această asigurare trebuie să acopere atât prejudiciile aduse integrității fizice, cât si
prejudicii aduse proprietății, profitul nerealizat, cât și pierderea financiară.
20.2 Asigurarea trebuie să acopere acțiunile de rechemare ale Furnizorului și ale terților (inclusiv
Societatea și/sau Clientul). Furnizorul va renunța la dreptul său de recurs împotriva Societății
și/sau împotriva asiguratorului Societății si se obligă, de asemenea, să obțină o asemenea
renunțare și din partea asigurătorului său.
20.3 Asigurarea trebuie sa includă o sumă asigurată de cel puțin douăzeci de milioane de euro
(20.000.000 euro) pentru eveniment asigurat și pe an, pentru prejudicii aduse integrității fizice,
cât și prejudicii aduse proprietății, profitul nerealizat, cu o sub-limita pentru pierderea
financiară, precum și pentru acțiunile de recall/rechemare ale unui terț sau ale părții
principale/costurile pentru produse neadecvate (rip and tear) pentru cel puțin cincisprezece
milioane euro (15.000.000 euro).
20.4 Furnizorul se obligă să prezinte Societății dovada încheierii contractului de asigurare, precum
și dovada plății primelor de asigurare, la prima solicitare în acest sens a Societății.
20.5 Răspunderea Furnizorului nu va fi limitată de faptul că există o poliță de asigurare valabilă.
Aceasta regulă se aplică, de asemenea, pentru orice obligație a Furnizorului de a plăti o
anumită sumă cu titlu de despăgubiri.
20.6 Furnizorul va fi obligat să informeze prompt Societatea înaintea oricărei schimbări, modificări
sau încetări a poliței/polițelor de asigurare, indiferent de motivul acestei modificări sau
încetări.
21.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII ȘI AL RISCULUI

21.1 Transferul proprietății
21.1.1 Dreptul de proprietate asupra Produselor Contractuale se transferă la Societate la data livrării
Produselor Contractuale, conform prevederilor din Secțiunea 13.1 de mai sus, cu excepția
cazului în care Părțile Contractante au stabilit altfel în Contract.
21.1.2 În cazul în care Furnizorul va păstra în custodie Produsele Contractuale pentru Societate după
data transferului dreptului de proprietate, atunci Furnizorul va depozita aceste Produse
Contractuale în mod separat și le va eticheta în mod clar ca fiind proprietatea Societății.
Furnizorul va fi obligat să folosească Produsele Contractuale doar pentru scopul furnizării
către Societate de Produse Contractuale și/sau Servicii Contractuale suplimentare. Nicio altă
întrebuințare nu va fi permisă/autorizată.
21.1.3 Furnizorul nu beneficiază de rezerva dreptului de proprietate asupra Produselor Contractuale
după livrarea acestora către Societate, fără consimțământul expres al Societății,
consimțământ care nu poate fi reținut în mod nerezonabil.
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21.1.4 Furnizorul se va asigura că nu există nicio rezervă a dreptului de proprietate asupra
Produselor Contractuale sau unei părți din acestea, din partea furnizorilor săi sau a
Subcontractanților.
21.2 Transferul riscului
21.2.1 Livrarea Produselor Contractuale se va realiza FCA la locul indicat în Comandă (Locul
Livrării). Furnizorul va suporta riscul distrugerii sau pierderii Produselor Contractuale până când
acestea sunt livrate la Locul Livrării.
21.2.2 Dacă Produsul Contractual este distrus în termen de un (1) an de la data livrării sale, pentru
motive care nu au legătură cu Societatea, atunci Furnizorul va fi obligat să producă din nou
Produsele Contractuale, imediat și cu prioritate, conform unei noi Comenzi care va fi emisă
de Societate conform prevederilor din Secțiunea 4. Prevederile Contractului (inclusiv cele
privind Prețul) se vor aplica mutatis mutandis noii Comenzi.
22.

DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ

22.1 Drepturi Anterioare
22.1.1 Fiecare Parte Contractantă va ramâne titulara Drepturilor sale Anterioare. Utilizarea
Drepturilor Anterioare de către cealaltă Parte Contractantă va fi, cu excepția cazului în care
este altfel prevăzut în Secțiunea 22.1.2., permisă doar cu acordul prealabil scris al acelei Părți
Contractante.
22.1.2 În cazul în care Drepturile Anterioare ale Furnizorului sunt necesare pentru utilizarea și
dezvoltarea ulterioară a Drepturilor Rezultate și/sau a Produselor Contractuale și a Serviciilor
Contractuale, Furnizorul va acorda Societății un Drept de Utilizare cu privire la Drepturile sale
Anterioare. Dacă Furnizorul nu poate acorda Dreptul de Utilizare pentru Drepturile sale
Anterioare fără asistența unui terț, atunci Furnizorul va ajunge la o înțelegere cu acest terț cu
privire la un Drept de Utilizare în favoarea Societății.
22.1.3 Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Comanda aferentă, plata pentru
acordarea de către Furnizor a Drepturilor sale de Utilizare cu privire la Drepturile sale
Anterioare este acoperită prin plata Prețului.
22.2 Drepturi Rezultate
22.2.1 Sub rezerva oricăror prevederi legale în vigoare, toate Drepturile Rezultate vor aparține
Societății. În calitate de titulară a Drepturilor Rezultate, Societatea poate, cu aplicabilitate
pentru toate statele, utiliza în mod gratuit drepturile, acorda Drept/Drepturi de Utilizare, opera
sau transfera Drepturile Rezultate. Utilizarea Drepturilor Rezultate de către Furnizor sau terți va
fi permisă doar cu acordul scris prealabil al Societății.
22.2.2 Dacă este necesar și permis din punct de vedere legal, Furnizorului i se va cere să transfere
Societății toate drepturile de proprietate sau alte Drepturi Protejate privind Drepturile
Rezultate sau, dacă un transfer nu este permis din punct de vedere legal, va acorda
Societății un Drept irevocabil de Utilizare cu privire la aceste drepturi, care va fi exclusiv, în
măsura în care acest lucru este posibil. Furnizorul se obligă să transfere Dreptul de Utilizare,
treptat, pe masură ce Drepturile Rezultate iau naștere.
22.2.3 Cu excepția cazului în care este stabilit altfel în Comanda respectivă, plata pentru transferul
Drepturilor Rezultate va fi acoperită prin plata Prețului.
22.3 Proprietatea Intelectuală și Industrială a terților
22.3.1 Furnizorul se va asigura că nu folosește Drepturi de Proprietate Intelectuală și/sau Industrială
aparținând terților (inclusiv aparținând Subcontractanților) în cadrul executării Contractului.
22.3.2 În cazul în care Furnizorul trebuie să folosească Drepturi de Proprietate Intelectuală și/sau
Industrială aparținand terților, atunci va solicita acordul prealabil scris al Societății, și, dacă va
fi acordat, Furnizorul va încheia un contract de licență cu respectivii terți, care va cuprinde,
General Purchasing Conditions Faurecia GPC RO-Romania 2019
5acXjzUk

Page 16 of 26

de asemenea, Drepturi de Utilizare corespunzătoare în favoarea Societății și a Clientului.
Furnizorul va suporta orice remunerație care este solicitată pentru utilizarea acestor Drepturi
de Proprietate Intelectuală și/sau Industrială aparținând terților.
22.3.3 Furnizorul garantează că utilizarea Drepturilor Anterioare, a Drepturilor Rezultate și a
Produselor Contractuale și/sau a Serviciilor Contractuale de către Societate nu aduce
atingere sau nu va aduce nicio atingere niciunui Drept de Proprietate Intelectuală și/sau
Industrială aparținând terților. Furnizorul va despagubi, apăra și exonera de răspundere
Societatea, Grupul Faurecia și Clientul pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară
formulată în orice manieră de către un terț și întemeiată pe încălcarea Proprietății
Intelectuale și Industriale ca urmare a utilizării Drepturilor Anterioare, a Drepturilor Rezultate și
a Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale.
Furnizorul va suporta toate costurile, cheltuielile și consecințele financiare rezultate din aceste
proceduri. Furnizorul va răspunde pentru și va coordona deciziile importante în legatură cu
aceste proceduri cu Societatea și/sau Grupul Faurecia, în special, încheierea de tranzacții,
retrageri de plângeri, recunoaștere a cererii etc. Societatea va notifica Furnizorul imediat, din
momentul în care află despre aceste acțiuni, aceeași obligație revenindu-i și Furnizorului.
22.3.4 Fără a aduce atingere dreptului Societății de a înceta Contractul, precum și dreptului de a
solicita despăgubiri, în cazul în care Societatea va fi obligată să înceteze utilizarea asupra
tuturor sau unei părți din Drepturile Rezultate și/sau Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale, Furnizorul se obligă ca, imediat, să implementeze pe cheltuială proprie și la
alegerea exclusivă a Societății, unul dintre următoarele remedii:
-

să obțină de la terț Dreptul de Utilizare asupra Drepturilor Rezultate și/sau Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale în favoarea Societății, Grupului Faurecia și/sau
Clientului, fără plata nici unui cost suplimentar; și

-

să înlocuiască sau să modifice Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale întrun termen rezonabil – doar în măsura necesară pentru încetarea oricărei încălcări a
Drepturilor de Proprietate Intelectuală și Industrială aparținând terților, așa cum este
descris în Secțiunea 22.3.2.

La solicitarea Societății, Furnizorul se obligă sa recupereze, imediat, pe cheltuială proprie,
Produsele Contractuale pe care Societatea nu mai poate să le folosească și care sunt
depozitate în orice locație aparținând Grupului Faurecia.
23.

CONFIDENȚIALITATE

23.1 Părțile Contractante se obligă să trateze în manieră confidențială orice informație, de orice
natură, în orice formă (inclusiv verbală, scrisă, magnetica sau format electronic), în special,
dar fără să se limiteze la niciun document financiar sau comercial, detalii tehnice, date,
Specificații, Drepturi Rezultate, software, planuri de afaceri, schițe, studii, recomandări, Date
cu Caracter Personal, Know-How și alte Drepturi de Proprietate Intelectuală și/sau Industrială
(denumite în continuare Informații Confidențiale), de care iau cunoștință ca urmare a
Contractului. Informațiile Confidențiale nu vor cuprinde informații care:
-

au ajuns deja la cunoștința publicului, sau

-

au devenit accesibile publicului în alt mod decât ca urmare a încălcării de către
Părțile Contractante a obligațiilor lor contractuale, sau

-

au fost primite în mod legal de la un terț care avea deplină libertate să le divulge, sau

-

trebuie sa fie divulgate în temeiul unei prevederi legale, al unei hotărâri judecătorești
sau al unei alte decizii emise de o autoritate de reglementare.

23.2 Fiecare Parte Contractantă se obligă:
-

să nu folosească Informațiile Confidențiale în alt scop decât executarea Contractului;
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-

să nu divulge sau să nu comunice Informațiile Confidențiale, în totalitate sau în parte,
direct sau indirect, către niciun terț, decât cu excepția cazului în care o asemenea
dezvăluire este necesară pentru executarea Contractului și a fost aprobată de către
cealaltă Parte. În acest caz, Partea Contractantă care divulgă Informațiile
Confidentiale se va asigura că acel terț acceptă să fie obligat în temeiul acelorași
termeni și condiții precum cei stipulați aici; și

-

să nu copieze sau să nu reproducă Informațiile Confidențiale, în tot sau în parte, cu
excepția cazului în care este necesar pentru executarea Contractului.

23.3 Schitele, modelele, proiectele de documente, mostrele și alte obiecte similare nu pot fi
furnizate sau puse la dispoziția unor terți neautorizați. Reproducerea unor asemenea obiecte
va fi permisă doar în cadrul nevoilor operaționale și al prevederilor privind drepturile de autor.
23.4 Fără a aduce atingere prevederilor din Secțiunea 3, dacă Părțile Contractante au încheiat
un contract distinct de confidențialitate, prevederile din respectivul contract de
confidențialitate vor prevala față de prezenta Secțiune 23.
24.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

24.1 Prevederi generale
24.1.1 Furnizorul se obligă să respecte angajamentele și obligațiile stabilite în acest articol și să
asigure respectarea termenilor din acest Contract de către personalul propriu, fie permanent
sau temporar, precum și de către toți Subcontractanții, în special prin impunerea de
angajamente și obligații precum cele stabilite în continuare. Prin urmare, Furnizorul se obligă
să se asigure că persoanele autorizate să prelucreze Date cu Caracter Personal sunt
calificate în ceea ce privește aspectele privind securitatea Datelor cu Caracter Personal și sau obligat să respecte confidențialitatea sau sunt obligate prin lege să respecte
confidențialitatea.
24.1.2 Pentru scopul Secțiunilor 23 si 24, Societatea încheie acest Contract în nume propriu, dar și în
numele și pe seama Afiliaților, după caz (în situațiile în care respectivul Afiliat acționează în
calitate de Operator de Date cu Caracter Personal în locul Societății, pentru scopul acestor
Secțiuni). Părțile Contactante se obligă să prelucreze Datele cu Caracter Personal în
conformitate cu legile aplicabile operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și
cu „Regulamentul General EU privind Protecția Datelor” nr. 2016/679, atunci când acesta
este aplicabil.
24.1.3 Societatea este „operator de Date cu Caracter Personal” cu privire la propriile Date cu
Caracter Personal, în special cu privire la Datele cu Caracter Personal ale clienților proprii
și/sau ale angajaților proprii, iar cu privire la Datele cu Caracter Personal pe care le
prelucrează pentru clienții proprii, Societatea este „persoană împuternicită de operator”.
24.1.4 Pentru scopurile Produselor Contractuale și/sau Servicilor Contractuale și cu excepția cazului
în care Comanda sau Condițiile Speciale stabilesc altceva, dacă Societatea comunică
Furnizorului Date cu Caracter Personal sau acordă Furnizorului acces la Datele cu Caracter
Personal, sub controlul său, atunci Furnizorul va fi considerat „persoană împuternicită de
operator”, conform prevederilor aplicabile. În această situație, Societatea păstrează în
totalitate controlul asupra Datelor cu Caracter Personal transmise Furnizorului.
24.1.5 Este stabilit în mod expres că, potrivit raportului contractual și în cazul prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, Furnizorul va acționa în mod exclusiv pe seama Societății, în temeiul și în
conformitate cu prevederile acestui Contract, precum și cu instrucțiunile Societății. Prin
urmare, Furnizorul se obligă și garantează că nu va exploata sau folosi, nu va face copii și nu
va crea dosare cu privire la Datele cu Caracter Personal cuprinse în sistemele informaționale
ale Societății, nici pentru propriile nevoi și nici pentru interesele terților.
24.1.6 Fiecare Parte Contractantă va îndeplini toate formalitățile cu autoritățile competente privind
protecția datelor, impuse de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, Părțile
Contractante vor produce și vor documenta toate documentele obligatorii importante
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(evidențe interne etc.). Furnizorul se obligă să furnizeze Societății toate informațiile relevante
privind formalitățile, evidențele interne sau externe sau orice alta informație necesară pentru
finalizarea formalităților proprii și a documentației interne (dacă este cazul: analiza de risc,
evaluarea impactului asupra datelor cu caracter personal etc.) sau pentru a dovedi
respectarea actelor normative privind protecția datelor cu caracter personal.
24.1.7 Furnizorul se obligă să respecte cu strictețe prevederile tuturor contractelor speciale privind
aspectele legate de protecția Datelor cu Caracter Personal, cum ar fi orice eventual
„Contract între Operator și Persoana Împuternicită” sau „Contract între Operatori Asociați”
semnate de Furnizor și Societate.
24.1.8 Furnizorul va furniza doar Produse Contractuale și/sau Servicii Contractuale și/sau
Echipament care respectă „principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii”,
așa cum este reglementat de Regulamentul General EU privind Protecția Datelor nr.
2016/679.
24.1.9 Furnizorul se obligă să coopereze cu Societatea în maniera cea mai eficientă în scopul
protejării și permiterii exercitării drepturilor persoanelor ale căror Date cu Caracter Personal le
prelucrează („persoană vizată”) pe seama Societății (sau a clienților Societății). Furnizorul
informează imediat Societatea cu privire la orice plângere transmisă Furnizorului de către o
persoană vizată.
24.1.10 Furnizorul se obligă, de asemenea, să respecte imediat orice solicitare din partea Societății
cu privire la acordarea către persoana vizată în cauză a permisiunii de a-și exercita
drepturile. Se obligă, de asemenea, să furnizeze Societății toate informațiile relevante care îi
permit acesteia din urma să justifice în fața persoanei vizate implementarea drepturilor sale.
Furnizorul va furniza, de asemenea, Societății toate informațiile relevante privind destinatarii
Datelor cu Caracter Personal, astfel încât aceasta din urmă să fie în măsură să informeze
persoanele vizate cu privire la prelucrarea Datelor lor cu Caracter Personal și să răspundă
solicitărilor acestora.
24.1.11 Dacă Datele cu Caracter Personal provin de la Societate sau de la un Afiliat situat în
Uniunea Europeană sau privesc cetățeni ai UE, atunci Furnizorul se obligă să:
-

prelucreze Datele cu Caracter Personal doar în interiorul Uniunii Europene sau în state
terțe care au implementat un „nivel adecvat” de protecție a Datelor cu Caracter
Personal, conform prevederilor legale aplicabile; sau

-

beneficieze de o decizie specială emisă de o autoritate privind protecția Datelor cu
Caracter Personal (BCR etc.) prin care Furnizorul este autorizat să transfere Date cu
Caracter Personal către state terțe; sau

-

informeze Societatea în orice moment, la solicitarea Societății, cu privire la locațiile
geografice unde Datele cu Caracter Personal care au fost transmise Furnizorului sunt
prelucrate, depozitate sau tranzitate.

24.1.12 Părțile Contractante se obligă să coopereze pentru a putea răspunde autorităților privind
protecția datelor cu caracter personal (solicitări, controale, audituri etc.). În acest cadru,
Furnizorul va furniza Societății, de urgență, toate informațiile relevante necesare pentru
îndeplinirea solicitărilor și cerințelor autorităților privind protecția datelor cu caracter personal.
24.2 Securitate
24.2.1 Pentru a realiza Produsele Contractuale și/sau Serviciile Contractuale, Furnizorul se obligă să
asigure securitatea completă a prelucrării datelor cu caracter personal transmise de către
Societate sau la care Societatea a permis accesul (indiferent dacă este vorba despre Date
cu Caracter Personal sau nu) și, în special, să le protejeze împotriva oricărei distrugeri,
pierderi, modificări, divulgări neautorizate sau accesului neautorizat, în special în cazurile în
care prelucrarea datelor implică transmiterea datelor în cadrul unei rețele, precum și
împotriva oricărei alte forme de prelucrare nelegală sau de comunicare către persoane
neautorizate.
24.2.2 În acest scop, Furnizorul se obligă să:
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-

asigure securitatea propriilor sisteme informaționale în conformitate cu stadiul actual al
tehnologiei și la un nivel cel puțin suficient pentru realizarea Produselor Contractuale
și/sau Serviciilor Contractuale și/sau Echipamentului;

-

furnizeze Societății politicile implementate privind securitatea (fizică sau virtuală) și să
justifice Societății, la prima solicitare a acesteia, nivelul de competență și cel al
controlului organizațional și tehnologic prin punerea la dispoziție a unei calificări,
autorizații sau certificări recunoscute (ISO 27001 etc.) și, in special: documentație
tehnică, rezultatele analizei anuale de risc și rezultatele testelor privind eficiența
securității informației;

-

cripteze sau să protejeze, prin orice alte mijloace dedicate și eficiente, Datele cu
Caracter Personal păstrate în conformitate cu cerințele stadiului actual al tehnologiei;

-

securizeze schimbul de Date cu Caracter Personal (criptare, autentificare) cu
Societatea sau cu clienții Societății, astfel încat acestea să nu poată fi prelucrate de
către unterț neautorizat.

24.2.3 Furnizorul se obligă să se asigure că toate Produsele Contractuale și/sau Serviciile
Contractuale și/sau Echipamentul furnizate către Societate sunt în afara oricărei
Vulnerabilități (definită ca o încalcare a securității sau un viciu de proiectare care permite un
atac) făcute publice la acea dată și care poate să pună în pericol securitatea Datelor cu
Caracter Personal sau sistemului informațional al Societății sau a Datelor cu Caracter
Personal sau sistemului informațional al clienților Societății.
24.2.4 Furnizorul se obligă ca, de îndata ce o noua Vulnerabilitate cu privire la Produsele
Contractuale și/sau Serviciile Contractuale și/sau Echipamentul furnizate a fost identificată
de Furnizor, Subcontractanții săi, oricare alt terț sau prin intermediul unei informații publice, să
informeze imediat Societatea și să remedieze această Vulnerabilitate sau să implementeze
orice altă soluție în acest scop care să nu afecteze prețul, îndeplinirea obligațiilor,
funcționarea Produselor Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale și/sau Echipamentului
furnizate sau securitatea Datelor cu Caracter Personal sau sistemului informațional al
Societății sau a Datelor cu Caracter Personal sau sistemului informațional al clienților
Societății. Soluția va fi furnizată de către Furnizor imediat ce este posibil, luând în considerare
tipul Vulnerabilității.
24.2.5 Furnizorul garantează, pentru cel puțin un (1) an (cu excepția cazului în care legea stabilește
altfel), trasabilitatea și conservarea evidențelor privind acțiunile sale, precum și modul de
gestionare a dovezilor privind îndeplinirea obligațiilor sale referitoare la securitatea și
confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal.
24.3 Încălcarea securității Datelor cu Caracter Personal
24.3.1 Dacă Furnizorul este afectat de un incident care afectează securitatea informatică sau de o
încălcare a Datelor cu Caracter Personal ale Societății (sau Date cu Caracter Personal ale
clienților Societății), Furnizorul se obligă să alerteze Societatea imediat ce ia cunoștință de
asemenea incidente. Furnizorul se obligă să furnizeze un contact permanent (24/7 si 365
zile/an) pentru managementul încălcărilor de securitate a Datelor cu Caracter Personal.
24.3.2 Furnizorul se obligă să sprijine Societatea, fără niciun cost, să implementeze orice acțiune
menită să gestioneze aceste încălcări ale securității Datelor cu Caracter Personal, inclusiv
prin notificarea autorităților competente și a persoanelor vizate de aceste încălcări. În acest
context, Furnizorul va:
-

asista Societatea cu privire la îndeplinirea oricăror formalități legale sau impuse de
vreo autoritate;

-

furniza Societății toate informațiile relevante pentru evaluarea dimensiunii acestei
încălcări a securității Datelor cu Caracter Personal;

-

specifica în mod prompt procedurile folosite pentru prezervarea și remedierea acestor
încălcări de securitate a Datelor cu Caracter Personal, precum și impactul acestor
încălcări asupra protecției sistemelor informaționale și a securității datelor;
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-

coopera și sincroniza cu Societatea comunicările sale cu privire la aceste încălcări
privind Datele cu Caracter Personal către autorități, media, clienții Societății sau
persoanele vizate afectate.

24.4 Ștergerea Datelor cu Caracter Personal
24.4.1 Pe durata Contractului, dar și după încetarea sa conform Secțiunii 26, Furnizorul, la solicitarea
Societății, va șterge și/sau va returna către Societate, fără întârziere, toate sau o parte din
Datele cu Caracter Personal ale Societății sau ale clienților Societății și va șterge copiile
existente, cu excepția cazului în care legislația UE sau a Statului Membru respectiv sau a altui
stat impune altceva.
24.4.2 Ștergerea va fi efectuată într-o manieră securizată și cu caracter definitiv (fără posibilitatea
de a reconstitui aceste date) și va privi toate echipamentele sau sistemele informaționale
aparținând Furnizorului sau Subcontractanților folosite pentru prelucrarea datelor.
24.4.3 Furnizorul se va asigura că Subcontractanții săi vor proceda la fel într-o perioadă rezonabilă
de timp și va furniza o dovadă în acest sens către Societate.
24.5 Subcontractanții
24.5.1 Orice Subcontractant angajat de către Furnizor va respecta principiile privind
subcontractarea prevăzute de acest Contract și de prevederile legale relevante cu privire la
prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și, în special, contractul încheiat între Furnizor și
Subcontractant va stipula toate obligațiile, standardele și politicile de securitate privind
protecția Datelor cu Caracter Personal prevăzute în acest Contract și, în special, în această
Secțiune 24.
24.5.2 Furnizorul se obligă să implementeze contracte cu Subcontractanții săi care să stabilească în
mod clar responsabilitățile și obligațiile care le revin cu privire la prelucrarea și securitatea
Datelor cu Caracter Personal transmise.
24.5.3 Furnizorul va răspunde pentru îndeplinirea de către Subcontractant a obligațiilor stabilite în
aceasta Secțiune cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și securitatea
prelucrării.
24.5.4 Furnizorul va pastra o listă a Subcontractanților care prelucrează Datele cu Caracter Personal
ale Societății sau ale clienților Societății. Această listă va fi actualizată cel puțin o dată pe an.
25.

MOSTRE, PROTOTIPURI, USTENSILE

25.1 Cu excepția cazului în care este stabilit altfel în Comandă, Furnizorul va transfera către
Societate proprietatea, titlul și riscurile aferente Echipamentului fabricat de Furnizor sau a
cărui fabricare acesta o înlesnește, conform cadrului acestui Contract. Transferul proprietății,
titlului și riscurilor va avea loc conform Secțiunii 21.
25.2 În cazul în care Societatea pune la dispoziția Furnizorului Echipamentul sub forma unui
împrumut, cu scopul executării Contractului, atunci Părțile Contractante vor încheia un
contract de împrumut anterior folosirii acestui Echipament de către Furnizor. În cazul în care
Părțile Contractante nu încheie un contract de împrumut distinct, atunci se vor aplica
dispozițiile legale relevante. Echipamentul poate fi folosit doar în scopul executării
Contractului și nu poate fi împrumutat la rândul său, pus la dispoziția unui terț, reprodus,
copiat, ipotecat sau supus unei alte forme de garanție. Furnizorul va informa Societatea întrun termen corespunzător aferent lansării unui nou Echipament, despre folosința si uzura
normale care pot impune reparația respectivului Echipament.
25.3 Pe Echipament trebuie să fie amplasată, pe cheltuiala Furnizorului, o placuță, într-un loc
vizibil, care să indice numărul de identificare, numele proprietarului Echipamentului, precum
și sintagma „Proprietatea FAURECIA – nu poate fi vândut, transferat sau adus ca garanție”.
25.4 În calitate de custode al Echipamentului, Furnizorul va proteja Echipamentul împotriva
oricărui risc de pierdere, furt, daune sau distrugere. În calitate de utilizator prudent si diligent,
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Furnizorul va menține Echipamentul în stare bună de funcționare și va fi responsabil pentru
orice folosință și uzură care exced folosința ordinară sau pentru devierile din cadrul procesului
de fabricare. Furnizorul va informa Societatea, într-un termen stabilit în funcție de lansarea
noului Echipament, despre folosința si uzura normale care ar putea impune reparații la
respectivul Echipament. Furnizorul va incheia toate asigurările necesare pentru a acoperi
valoarea de înlocuire a Echipamentului, precum și polite de asigurare de răspundere pentru
daune în cazul daunelor produse terților de către Echipament. Furnizorul va prezenta dovada
încheierii asigurării cel puțin o dată pe an pe durata termenului Contractului.
26.

ÎNCETARE

26.1 Denunțarea unilaterală
26.1.1 Societatea va fi indreptățită să denunțe unilateral acest Contract, în întregime sau parțial, în
scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, oricând, fără nicio justificare, cu
un preaviz rezonabil de cel puțin trei (3) luni.
26.1.2 Furnizorul va fi îndreptățit să denunțe unilateral Comenzile Deschise cu termen nelimitat, în scris,
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, oricând, fără nicio justificare, cu un
preaviz rezonabil de cel puțin șase (6) luni. În cazul livrărilor continue, denunțarea unilaterală va
fi permisă doar dacă perioada de timp cuprinsă între finalul Contractului și data estimată de
finalizare a livrărilor continue (EOP) este mai mică de doi (2) ani. Obligația de a furniza piese
de schimb nu va fi reflectată în modul de calculare a termenului de mai sus.
26.2 Încetarea pentru nerespectarea Contractului
În cazul în care Furnizorul încalcă prevederile substanțiale ale Contractului sau în cazul în
care încălcările minore ale Contractului au un caracter repetitiv, iar această încălcare este
remediabilă, Societatea va solicita Furnizorului, în scris, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, să înceteze încălcarea Contractului și să remedieze consecințele
majore aferente, în special, prin: (i) luarea de măsuri adecvate care să asigure executarea
Contractului și (ii) implementarea într-o perioadă rezonabilă de timp a oricărei alte acțiuni
corective corespunzătoare care se impune.
Societatea va fi îndreptățită să rezilieze unilateral Contractul, fără intervenția instanțelor și
fără nicio altă formalitate, cu excepția unei notificări de reziliere, care va avea efect imediat
la data primirii sale de către Furnizor, după expirarea respectivei perioade rezonabile de timp
și numai dacă Furnizorul nu a implementat respectivele măsuri și acțiuni corective.
26.3 Încetarea ca urmare a Încetării de către Client
26.3.1 Dacă, indiferent de motiv, Clientul nu selectează Societatea pentru programul pentru care
acest Contract a fost încheiat, atunci Societatea are dreptul să denunțe unilateral
Contractul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Această denunțare va
produce efecte imediat după primirea notificării privind denunțarea, cu excepția cazului în
care prevederile legale obligatorii prevăd altceva.
26.3.2 Dacă, indiferent de motiv, Clientul încetează contractul de furnizare încheiat cu Societatea
în legătură cu programul pentru care acest Contract a fost încheiat, atunci Societatea are
dreptul să denunțe unilateral acest Contract prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire. Termenul de preaviz va fi de trei (3) luni de la data primirii notificării, dar, în niciun caz,
nu va avea o durată mai mare decât termenul de preaviz pe care Clientul trebuie să îl
respecte în contractul de furnizare.
26.4 Încetarea pentru Forță Majoră prelungită
În cazul în care executarea Contractului este împiedicată sau suspendată din cauza unui
eveniment de Forță Majoră, iar această suspendare durează mai mult de două (2) luni
consecutive, Partea Contractantă care nu este împiedicată de evenimentul de Forță Majoră
să își îndeplinească obligațiile contractuale poate să înceteze Contractul, fără a-i fi atrasă
răspunderea și fără nicio plată sau compensație, printr-o notificare scrisă, transmisă către
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Partea Contractantă împiedicată să execute Contractul, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire. Această încetare se va produce imediat la primirea notificării de
încetare.
26.5 Încetarea în cazul unei “Schimbări de Control”
Societatea va avea dreptul să rezilieze unilateral Contractul, în scris, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor
de judecată, cu acordarea unui termen rezonabil de preaviz, în cazul în care după intrarea
în vigoare a Contractului, un terț va prelua, direct sau indirect, controlul asupra Furnizorului.
„Control”, în sensul acestei Secțiuni, va însemna că un terț obține, direct sau indirect, cel
puțin cincizeci la sută (50%) din acțiunile/părțile sociale sau drepturile de vot în cadrul
adunării acționarilor/asociaților și/sau orice alt organ decizional al Furnizorului.
27.

CONSECINȚELE FINALIZĂRII SAU ÎNCETĂRII CONTRACTULUI
Prevederile din acest Contract care, prin natura lor, se extind ulterior datei de încetare a
Contractului, vor rămâne aplicabile chiar și după încetarea acestuia. Această prevedere se
aplică indiferent de motivul pentru care Contractul încetează.
După încetarea Contractului, indiferent de motiv și în schimbul unei compensații rezonabile,
Furnizorul va furniza, imediat, la solicitarea Societății, toate inventarele privind materia primă
și piesele de schimb, proiectele în execuție și/sau Produsele Contractuale finalizate și/sau
orice alte echipamente de protecție folosite în executarea Contractului și care se află în
posesia sa la data efectivă de încetare.

28.

PIESE DE SCHIMB

28.1 Furnizorul agreează să producă piese de schimb pentru Produsele Contractuale în
conformitate cu termenii Contractului și în conformitate cu necesitățile post-vânzare/aftersale comunicate Furnizorului de către Societate. Fără a aduce atingere celor anterioare,
Furnizorul va furniza Societății piesele de schimb, oricând, la simpla solicitare a Societății și pe
toată durata Contractului, precum și pentru o durată suplimentară în cadrul căreia Clientul
ar putea comanda piese de schimb de la Societate.
28.2 Furnizorul convine să păstreze în bune condiții toate uneltele și echipamentele necesare
pentru producția pieselor de schimb, precum și toate schițele, proiectele și procesele de
producție aferente, până la finalul perioadei de timp menționate în Secțiunea 28.1.
28.3 Prețul pentru piesele de schimb va fi același precum Prețul în vigoare pe durata programului
de fabricație, la care mai pot fi adăugate costurile pentru ajustările specifice și pentru
transport, cum au fost agreate de Societate, cu condiția ca Furnizorul să prezinte Societății
dovezi suficiente cu privire la asemenea costuri privind ajustările și transportul.
29.

FORȚA MAJORĂ

29.1 În cazul Forței Majore, Partea Contractantă care este împiedicată să își îndeplinească
obligațiile conform acestui Contract nu va fi ținută răspunzătoare față de cealaltă Parte
Contractantă.
29.2 Fiecare Parte Contractantă va informa în mod prompt cealaltă Parte Contractantă despre
existența Forței Majore și va lua măsurile necesare cu scopul de a menține efectele negative
la mimimum.
În timpul oricărei întârzieri sau încălcări survenite în cadrul îndeplinirii obligațiilor Furnizorului
datorate Fortei Majore, Societatea va avea dreptul să ia toate măsurile necesare pentru a
asigura caracterul continuu al furnizării Produselor Contractuale și/sau al Serviciilor
Contractuale, incluzând, dar fără a se limita la, producția sau realizarea acestor Produse
Contractuale și/sau Servicii Contractuale de către ea însăși sau la achiziționarea Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale dintr-o altă sursă.
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29.3 Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Furnizorul nu va avea dreptul să invoce întârzieri din
partea furnizorilor sau subcontractanților proprii, cu excepția cazului în care cauza pentru
asemenea întârzieri poate fi considerată ca fiind un eveniment de Forță Majoră, conform
prezentei clauze.
30.

LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIE

30.1 Dreptul material din România se va aplica acestui Contract, cu excepția prevederilor privind
conflictele de legi, precum și cu excluderea prevederilor din Convenția Națiunilor Unite
asupra Contractelor de Vânzare Internațională de Mărfurii care nu se va aplica acestui
Contract.
30.2 Părțile Contractante vor depune eforturi pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende
de opinie cu privire, în special, la interpretarea, executarea și încetarea Contractului, înainte
de a depune o acțiune la instanțele de judecată competente.
30.3 Părțile Contractante agreează ca disputele, chiar și în cazul cererilor de garanție sau al celor
cu pluralitate de pârâți, care nu se soluționează amiabil în termen de șaizeci (60) de zile
calendaristice vor fi soluționate exclusiv de către instanțele judecătorești competente din
București, România.
31.

PREVEDERI GENERALE

31.1 Subcontractanți
Furnizorul va avea dreptul să folosească Subcontractanți pentru furnizarea Produselor
Contractuale și/sau Serviciilor Contractuale sau ale unor părți din acestea, doar cu acordul
prealabil scris al Societății, cu excepția cazului în care Contractul este considerat ca având
caracter intuitu personae sau natura Contractului în sine nu permite o asemenea
subcontractare. Furnizorul se obligă să se asigure, atât din punct de vedere contractual, cât
și organizațional, ca Subcontractanții sunt instruiți în mod corespunzator și că respectă
prevederile Contractului (în special cele privind obligația de confidențialitate/nedivulgare).
Consimțământul Societății nu va limita răspunderea Furnizorului. Furnizorul va răspunde în mod
nelimitat pentru acțiunile și omisiunile Subcontractanților.
31.2 Cesiunea de creanțe
Furnizorul nu va avea dreptul să cesioneze creanțele derivând din acest Contract către terți
fără acordul prealabil scris al Societății. Societatea nu va putea refuza în mod nejustificat
acest acord. În cazul în care există o clauză privind rezerva dreptului de proprietate a unui
contractant/furnizor al Furnizorului, se consideră că aprobarea Societății este acordată după
transmiterea unei notificări scrise separate (o notificare în acest sens cuprinsă în dispoziția de
livrare sau în factură nu este suficientă). În cazul în care Furnizorul cesionează creanțele sale
împotriva Societății fără a avea aprobarea necesară, atunci Societatea poate, în mod
discreționar, să efectueze plata fie Furnizorului, fie respectivului terț, fiind, astfel, eliberată de
răspundere.
31.3 Compensarea și dreptul de retenție
Furnizorul are dreptul de a compensa doar acele creanțe față de Societate care au fost
recunoscute de Societate sau au fost stabilite pe cale judecătorească. Această regulă se
aplica mutatis mutandis și dreptului de retenție al Furnizorului.
31.4 Raportul juridic dintre Părțile Contractante
Dacă nu a fost agreat altfel, în scris, Contractul nu trebuie interpretat ca:
-

reprezentând o societate de fapt, o asociere în participațiune, raport de mandat, o
fundație sau orice alt tip de asociere de orice fel între Părțile Contractante; sau
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-

implicând o răspundere solidară și indivizibilă între Societate și Afiliații săi sau între
Afiliații Societății; sau

-

permițănd uneia dintre Părțile Contractante ca, față de un terț, să acționeze sau să
declare ca având autoritatea să acționeze ca mandatar, reprezentant sau altă
calitate, pentru a angaja și obliga contractual cealaltă Parte Contractantă cu privire
la orice obligație; sau

-

reprezentând un angajament exclusiv, care profită Furnizorului, cu privire la furnizarea
de Produse Contractuale și Servicii Contractuale.

31.5 Cesiunea Contractului
Societatea are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, acest Contract către Afiliați sau către
terți care dobândesc o parte semnificativă din Societate sau Afiliații săi, printr-o simplă
notificare transmisă Furnizorului care acceptă în avans respectiva substituire. Societatea va fi
eliberată de obligațiile sale în temeiul Contractului către Furnizor de la data primirii de către
Furnizor a notificării privind cesiunea. Furnizorul va avea dreptul să înceteze Contractul într-o
perioadă rezonabilă după această cesiune, în cazul în care Furnizorul dovedește anumite
fapte care demonstrează probabilitatea ridicată ca respectivul terț nu poate să își
îndeplinească în mod susținut obligațiile contractuale care îi revin în temeiul Contractului.
Furnizorul are dreptul de a cesiona acest Contract, în tot sau în parte, cu aprobarea
prealabilă scrisă a Societatii.
31.6 Autonomia clauzelor contractuale
În cazul în care orice prevedere a acestui Contract este nulă, invalidă, ilegală, lipsită de
efecte sau care contravine legilor aplicabile, unei hotărâri judecătorești, unei hotărâri
arbitrale, unei decizii a autorității din domeniul concurenței sau a unei decizii emise de orice
altă autoritate de reglementare, respectiva prevedere contractuală astfel afectată va fi
eliminată și limitată numai la măsura necesară pentru a respecta cadrul legal, iar toate
celelalte prevederi ale Contractului care nu sunt afectate sau invalidate vor rămâne în
vigoare și vor produce efecte. Părțile Contractante vor fi obligate într-o asemenea situație să
renegocieze cu bună-credință și să înlocuiască asemenea prevederi care sunt nule, invalide,
ilegale, lipsite de efecte sau care contravin legilor aplicabile, cu o prevedere valabilă care
să fie cât mai apropiată de intenția inițială a Părților, conform legilor aplicabile.
31.7 Date si Zile Lucrătoare
Cu excepția cazului în care este reglementat în alt fel,
-

toate datele vor fi stabilite conform calendarului gregorian;

-

prin zile lucrătoare se întelege toate zilele săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă și
duminică și orice alte sărbatori legale, conform legislației aplicabile la sediul social al
Societății; și

-

pentru toate cantitățile fizice, Sistemul Internațional de Măsuri (SI) al Biroului
Internațional privind Greutățile și Măsurile se va aplica.

31.8 Nicio renunțare
Faptul că una dintre Părțile Contractante nu folosește la un moment dat un drept care
izvorăște din acest Contract sau din lege sau nu solicită folosirea acelui drept de către
cealaltă Parte Contractantă nu reprezintă o renunțare la folosința acestui drept. Partea
Contractantă va avea dreptul să continue să exercite asemenea drepturi.
31.9 Dovada originii
Furnizorul va transmite împreună cu fiecare factură un certificat de origine pentru Produsul
Contractual sau, după caz, Furnizorul trebuie să furnizeze Societății până cel târziu la data de
15 ianuarie a fiecărui an, declarația pe termen lung a furnizorului pentru produsele cu origine
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preferențială pentru Produsele Contractuale, conform Regulamentului (EU) al Consiliului nr.
2015/2447 și actele adiționale aferente, fără a exista o solicitare în acest sens. Declarația
trebuie să fie valabilă pentru anul respectiv (de ex., din 1 ianuarie până în 31 decembrie din
acel an). Dacă survin anumite modificări, Furnizorul va notifica imediat Societatea și va
transmite o nouă declarație pe termen lung a furnizorului, fără a exista o solicitarea în acest
sens.
În cazul în care este aplicabil, dacă Furnizorul nu își îndeplinește obligația anterioară în cadrul
termenului legal sau dacă face declarații contradictorii privind regimul preferențial al
Produselor Contractuale, Furnizorul va despăgubi Societatea și o va exonera de răspundere
față de toate consecințele financiare cauzate de nerespectarea de către Furnizor a
obligațiilor menționate mai sus.
31.10 Versiune bilingvă
În caz de diferențe între versiunea în limba română și limba engleză a acestor TCGC,
versiunea în limba engleză va prevala.
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