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Articol 1 – Generalităţi
SC LEMAN INDUSTRIE SRL (denumită în continuare LEMAN) şi orice persoană fizică/juridică ce va avea
calitatea de furnizor al LEMAN (denumită în cele ce urmează Furnizorul), fiind numite în continuare mod
individual Partea şi împreună Părţile, vor aplica actualele Condiţii Generale de Achiziţii (CGA) ale LEMAN,
tuturor comenzilor, în următoarele cazuri:
- În toate relațiile comerciale desfășurate între Părți;
- În absenţa confirmată a Condiţiilor Generale de Vânzare (CGV) ale Furnizorului;
- Pentru a completa respectiv amenda CGV ale Furnizorului;
Articol 2 – Comenzile
Comenzile şi eventualele lor modificări vor fi redactate în scris. Comunicarea acestora se poate realiza
valabil şi prin transferul informatic al datelor.
Furnizorul trebuie să confirme primirea comenzii emise de către LEMAN și să accepte comanda în cel mult
10 zile lucrătoare de la data transmiterii ei.
În cazul în care Furnizorul nu ar accepta comanda în decurs de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data
transmiterii acesteia de către LEMAN, oferta prevăzută în comanda transmisă nu îşi mai produce efectele. O
executare ulterioară a comenzii de către Furnizor (adică după expirarea termenului de 5 zile lucrătoare de la
data transmiterii) poate fi însă acceptată de către LEMAN în condiţiile ofertei iniţiale.
Orice fel de rezerve şi de restricţii formulate de către Furnizor după primirea comenzii din partea LEMAN, vor
constitui o contra-ofertă, ce necesită acordul scris al LEMAN.
LEMAN va putea aduce modificări comenzii iniţiale, informând în acest sens Furnizorul.
Articol 3 – Livrările
Livrările se fac, în afară de cazul în care părţile au convenit în mod expres altfel, în funcţie de comenzile
transmise de către LEMAN pentru produsele ce trebuie furnizate şi pentru eventualele echipamente
specifice.
Termenele de livrare sunt imperative. Atât LEMAN cât şi Furnizorul se angajează să se informeze reciproc
cu privire la orice fel de circumstanţe care pot să modifice datele de livrare şi cantităţile convenite.
Toate costurile generate de intarzierea livrarilor vor fi imputate furnizorului.
Cantităţile în exces şi/sau anticipate livrate către LEMAN vor fi stocate sau returnate pe cheltuiala
Furnizorului. În cazul în care LEMAN optează pentru returnarea produselor în exces şi/sau anticipate livrate,
ce reprezintă obiectul comenzilor, va informa Furnizorul în scris, solicitându-i ridicarea lor. Dacă respectiva
solicitare nu a fost onorată în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare, produsele vor fi returnate Furnizorului, pe
cheltuiala sa. Pe parcursul acestei perioade, Furnizorul va putea să se deplaseze pentru a constata situația
de fapt şi pentru a lua măsurile necesare.
Dacă nu există nici un fel de dispoziţie contrară scrisă, produsele vor fi livrate la adresa indicată pe
comandă, cu cheltuielile de transport şi de ambalare suportate de Furnizor, însoţite de documentele de
livrare, așa cum sunt acestea prevăzute în art. 4 din CGA.
Articol 4 – Documente de livrare
Fiecare livrare va trebui să fie însoţită de un borderou de livrare (aviz de expediție) care să conţină, în mod
cât mai evident următoarele:
-

denumirea completă a Furnizorului;
numărul documentului;
numărul comenzii LEMAN;
referinţa şi denumirea produselor;
cantitatea comandată;
cantitatea livrată, indicându-se numărul de colete;
greutatea brută şi netă (în cazul ambalării în rulouri);
data expedierii făcută de către Furnizor;
adresa livrării (adresa LEMAN sau a sub-contractanţilor)
dacă este cazul, menţiunea « A.Q.P. »
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- factura.
Articol 5 – Ambalare – Împachetare
Orice fel de livrare trebuie să fie făcută în conformitate cu condiţiile stabilite prin acordul Părților, în vederea
unei livrări în stare perfectă. Astfel, Furnizorul se obligă să asigure conformitatea produselor ce fac obiectul
comenzilor pe întreaga durată de până la momentul la care acestea ajung la LEMAN (incluzând astfel
etapele de producere, de ambalare, de manipulare și de transport).
Ambalajele/împachetările folosite de către Furnizor nu vor fi de natură să se opună reprocesării normale a
deşeurilor industriale şi nu vor pune LEMAN într-o situaţie de neconcordanţă faţă de dispoziţiile legale de
protecţie a mediului înconjurător.
Fiecare unitate de ambalare/de împachetare va trebui, în măsura în care este posibil, să includă, în exterior,
şi în mod lizibil, menţiunile prescrise de reglementările în vigoare în materie de transport, indicaţiile cu privire
la condiţiile de stocare deosebite.
Orice fel de pagubă (rezultată inclusiv, dar nelimitat, din spargere, lipsuri, avarii) adusă produselor livrate şi
care rezultă din ambalarea/împachetarea necorespunzătoare sau defectuoasă îi va fi imputată Furnizorului.
Articol 6 – Transferul de proprietate şi al riscurilor
În cazul în care nu există nici un fel de acord în sens contrar între Părţi, produsele ce formează obiectul
comenzilor, devin proprietatea exclusivă a LEMAN din momentul alocării, la comandă, a aprovizionărilor
constituite pentru realizarea sa şi, cel mai târziu, la finalizarea produselor sau la încorporarea lor în produsul
furnizat de către LEMAN.
Transferul riscurilor operează la primirea, fără rezerve, a produselor în locul desemnat de către LEMAN.
Această clauză operează şi în situaţia în care LEMAN preia, ea însăşi, livrarea.
Articol 7 – Preţ – Competitivitate
Preţurile convenite nu vor putea fi modificate decât cu acordul scris al ambelor Părţi. Doar o modificare a
comenzii iniţiale din partea LEMAN va permite stabilirea facturilor la preţuri diferite faţă de cele convenite
iniţial. Comenzile ce nu au fost modificate de către LEMAN vor fi facturate la preţurile iniţial convenite.
Preţurile sunt stabilite fără TVA.
Preţurile vor include ambalarea şi împachetarea produselor menţionate în comenzi.
Calitatea, costurile şi perioada de livrare a produselor şi perioada de executare a serviciilor trebuie să
rămână competitive. În cazul lipsei de competitivitate, LEMAN şi Furnizorul vor cădea de acord asupra
modalităţilor şi perioadei de livrare precum şi a altor criterii aplicabile ce vor fi modificate la nivelul pieţii,
făcându-se referire la produsele concurente (sub rezerva aplicării dispoziţiilor din Articolul 20).
Niciuna dintre Părţi nu va putea opri brusc executarea comenzilor. Partea a cărei propunere de preţuri va fi
refuzată după negocierea de bună-credinţă, poate să denunţe comanda în condiţiile prezentului act. În cazul
în care Furnizorul doreşte încetarea Contractului, declaraţia de denunţare trebuie adusă la cunoştinţa
LEMAN într-un termen rezonabil de minim 6 luni, în aşa fel încât LEMAN să poată asigura continuitatea
executării obligaţiilor sale faţă de clienţi. În cazul nerespectării respectivei obligaţii, Furnizorul este obligat la
repararea tuturor prejudiciilor directe şi indirecte suferite de LEMAN.
Articol 8 – Întârzierea plăţilor
În cazul în care Furnizorul va fi prevăzut penalităţi în cazul întârzierii plăţilor, aceste penalităţi vor fi limitate la
rata dobânzii legale stabilite de Banca Naţională a României.
Articol 9 – Reglementări
Moneda de plată va fi moneda sub care este făcută comanda. O schimbare în paritatea devizelor nu va
putea, în nici un caz, să fie luat în considerare.
Dacă nu există nici un fel de menţiune contrară scrisă pe comandă, aprovizionările făcute către LEMAN în
baza comenzilor, pot fi plătite prin virament bancar în decurs de 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la sfarsitul
lunii in care a fost emisa factura.
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Scadenţa plăţii este determinată de data recepţionării mărfii de către LEMAN.
LEMAN va putea compensa sumele pe care i le datorează Furnizorul, în condiţiile permise de lege și în
conformitate cu dispozițiile art. 11 din CGA.
Articol 10 – Facturile
Facturile trebuie să conţină toate menţiunile prevăzute de
întocmirii lor.

prevederile legale aflate în vigoare la data

Factura trebuie să ajungă în posesia LEMAN, într-un exemplar, în decurs de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare
de la data livrării.
Facturile vor fi adresate, în mod obligatoriu, serviciului de contabilitate al unităţii care a emis comanda.
Transmiterea facturii către LEMAN nu echivalează cu acceptarea acesteia. Acceptarea facturii se poate
realiza în numele și pe seama LEMAN exclusiv de către persoane împuternicite în acest sens.
Preţurile unitare trebuie să fie indicate fără TVA. Totuşi, în mod distinct, în conţinutul facturii trebuie să
figureze rata şi suma TVA, precum şi regimul de achitare a taxei.
Ambalajele returnabile trebuie să constituie obiectul unei facturi separate.
Articol 11 – Controlul conformităţii
Produsele livrate trebuie să fie în totalitate conforme cu specificaţiile, planurile, normele, caietul de sarcini
care figurează în comandă sau cu orice fel de alt document care face referire la acestea.
LEMAN îşi rezervă posibilitatea de a trimite spre examinare pentru expertiză produsele comandate, în toate
stadiile executării comenzii, fără ca acest lucru să-l scutească pe Furnizor de obligaţiile şi responsabilităţile
sale.
În caz clar de nerespectare a termenelor sau în caz de neconformitate a produselor (așa cum este această
noțiune prevăzută în paragraful 1 din prezentul articol), chiar şi numai pentru o parte a comenzii, LEMAN va
transmite Furnizorului o cerere formală scrisă (respectiv un raport de neconformitate), în care va indica
deficiențele constatate, precum și costul estimat pentru reparare și acoperirea pagubelor. Dacă după o
perioadă de 7 (șapte) zile de la data transmiterii cererii ante-menționate, Furnizorul nu a luat măsurile
necesare, LEMAN va putea:
- să anuleze sau să suspende soldul aprovizionărilor în curs;
- să solicite Furnizorului înlocuirea produselor neconforme astfel încât să fie respectate condițiile și
termenele convenite de către Părți prin comenzi și contracte, respectiv prin documentele ce stau la baza
acestora;
- să efectueze sau să solicite efectuarea pe cheltuiala şi pe responsabilitatea Furnizorului a operaţiunile
necesare de triere, de refacere, de reparare, de modificare, de corectare şi de retuşare;
- să se aprovizioneze de la o altă sursă pentru soldul comenzii sau al programului considerat, pe
cheltuiala şi pe riscul Furnizorului iniţial care va autoriza, în acest caz, să utilizeze proprietatea sa
intelectuală sau eventual industrială fără niciun fel de restricţii şi rezerve şi în mod cu totul gratuit.
- să factureze furnizorilor in cazul unei reclamatii suma de 50 €, costuri administrative
Dacă LEMAN va alege să efectueze reparațiile necesare, fie singur, fie prin intermediul altei societăți, va
transmite Furnizorului o notificare cu costurile generate și va închide raportul de neconformitate.
Furnizorul va putea formula opoziție justificată, în scris, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii
notificării privitoare la costuri. În cazul unor neînţelegeri privind valoarea prejudiciului, se va apela la un
evaluator specializat ales de LEMAN, costurile ocazionate fiind suportate integral de către Furnizor.
În cazul în care Furnizorul nu a formulat contestație, ori nu a respectat termenul de 5 zile de introducere a
acesteia, LEMAN va putea să compenseze suma menționată în notificarea de costuri, cu orice datorie
prezentă sau viitoare la care ar fi ținut în beneficiul Furnizorului. Astfel, Furnizorul conferă LEMAN în mod
expres şi irevocabil dreptul de a reține suma respectivă din eventuale sume datorate către Furnizor, operând
astfel de plin drept o compensare convenţională, fără a fi necesară efectuarea nici unei formalităţi
suplimentare în vederea operării compensării.
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LEMAN poate alege aplicarea una sau mai multora dintre măsurile mai sus enumerate, iar Furnizorul nu are
drept de opoziție față de opțiunea LEMAN.
Alegea uneia sau mai multora dintre măsurile mai sus enumerate, nu reprezintă o renunţare a LEMAN la
dreptul de a solicita și de a obține daune interese de la Furnizor. Astfel, LEMAN va putea să impute
Furnizorului toate costurile directe sau indirecte generate de incidentele care au provocat o ruptură a fluxului
şi/sau alte probleme în cadrul LEMAN şi/sau asupra clienților, inclusiv penalităţile aplicate LEMAN de către
proprii clienţi. Furnizorul îşi asumă să achite respectivele consecinţe pecuniare, încă din momentul primirii
facturii corespondente.
Articol 12 – Calitatea
Furnizorul se angajează să respecte normele şi procedurile de asigurare a calităţii impuse de către LEMAN
și care i-au fost comunicate.
LEMAN îşi rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, respectarea regulilor de asigurare a calităţii
acceptate de către Furnizor, fără ca acest lucru să-l scutească pe Furnizor de obligaţiile şi responsabilităţile
sale.
Furnizorul este responsabil de calitatea produsului livrat şi trebuie să definească şi să aplice o strategie ce
implică produse fără niciun defect, în orice fel de ipoteză, şi oricare ar fi gradul de control, de audit sau de
asistenţă efectuat de către LEMAN faţă de Furnizor şi/sau faţă de subcontractanţi.
Furnizorul nu are dreptul de a modifica, în nici un caz, produsul sau procesul acestuia de fabricare fără a fi
obţinut acordul prealabil scris din partea LEMAN.
Articol 13 – Garanţie – Responsabilitate
Furnizorul garantează faptul că produsele livrate sunt conforme cu caietele de sarcini, cu comenzile şi
specificaţiile contractuale, precum și cu prevederile legale în vigoare.
Furnizorul garantează faptul că produsele livrate sunt noi, sunt de o calitate superioară, fără nici un fel de
viciu de materie, de concepţie sau de fabricare şi sunt perfect adaptate modului de utilizare pentru care au
fost destinate.
Furnizorul este responsabil atât de defectele cât şi de viciile care afectează produsele sale, în conformitate
cu dreptul în vigoare şi cu obligaţiile sale contractuale. Acesta va garanta LEMAN împotriva oricărei
reclamaţii formulată cu privire la calitatea produselor, şi împotriva tuturor consecinţelor, directe sau indirecte,
produse faţă de LEMAN şi/sau faţă de terţi.
Furnizorul va informa, fără nici un fel de întârziere, LEMAN cu privire la orice fel de deficienţă pe care a
constatat-o el însuşi la produsele sale, în vederea limitării consecinţele negative.
Furnizorul se angajează să garanteze buna funcţionare a produselor şi a serviciilor sale pe o perioadă de
minim 2 (doi) ani de zile, dacă nu s-a convenit în mod expres altfel de către Părţi, perioadă ce trebuie
calculată de la data de primire a produselor sau de prestare a serviciilor. Astfel, Furnizorul se obligă să
asigure, pe parcursul întregii perioade, exclusiv pe cheltuiala sa proprie şi la simpla cerere a LEMAN,
întreţinerea, repararea sau înlocuirea produselor, pieselor sau serviciilor defectuoase. Furnizorul este
răspunzător pentru toate cheltuielile aferente remedierii deficienţelor (inclusiv, dar nelimitat la cheltuieli de
manoperă, de deplasare, de cazare) şi, dacă este cazul, toate penalităţile, daunele puse în sarcina LEMAN
de către clienţii acesteia, cât şi pentru oricare alte prejudicii suportate de LEMAN ca urmare a deficienţelor
produselor Furnizorului.
Furnizorul garantează LEMAN împotriva oricărei revendicări din partea terţilor în ceea ce priveşte produsele
şi serviciile livrate şi se angajează să-şi asume, pe riscul şi pe cheltuiala proprie, apărarea în instanţă,
plătind sau rambursând, încă de la prima cerere, orice fel de taxă, cheltuială sau daune-interese cerute de
către LEMAN.
Articol 14 – Responsabilitatea privind Produsele Defectuoase – Asigurări
Furnizorul garantează solvabilitatea sa, atât la momentul încheierii contractului cu LEMAN, cât și pe întreaga
durată a acestuia. De asemenea, Furnizorul se obligă să anunțe LEMAN imediat ce va întâmpina dificultăți
de natură a afecta în orice fel interesele LEMAN.
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De asemenea, Furnizorul va încheia contracte de asigurare privind diverse tipuri de răspundere civilă.
Asigurarea de răspundere civilă a Furnizorului trebuie să acopere şi perioada ulterioară livrării în fapt a
produselor.
Valoarea despăgubirilor stabilite potrivit acestor contracte de asigurare trebuie să fie suficientă pentru a
repara în totalitate prejudiciile corporale, materiale, nemateriale consecutive sau nu, directe sau indirecte,
cauzate LEMAN, clienţilor LEMAN sau terţilor în cadrul executării uneia sau mai multor comenzi.
Furnizorul se angajează să facă dovada existenţei acestor contracte și a plății primelor de asigurare
corespunzătoare, la prima cerere emisă de către LEMAN.
Furnizorul va răspunde de existenţa asigurării propriilor furnizori cu privire la răspunderea privind deficienţele
produselor.
Subscrierea acestor asigurări nu constituie o limită a responsabilităţilor Furnizorului.
Articol 15 – Executarea lucrărilor
Persoanele colaboratoare ale Furnizorului care execută lucrări fie în clădirile LEMAN, fie în cele ale clienţilor
LEMAN, în cadrul comenzii, trebuie să respecte dispoziţiile regulamentului interior al fiecărei locaţii. În acest
sens, vor fi respectate în totalitate și regulile cu privire la intrarea şi la ieşirea din clădiri.
Este exclusă responsabilitatea LEMAN pentru accidentele pe care le-au suferit persoanele colaboratoare ale
Furnizorului.
Articol 16 – Echipamente specifice
Echipamentele specifice sau alte suporturi care sunt finanţate, parţial sau în totalitate, de către LEMAN nu
pot fi folosite decât pentru executarea comenzilor sale, cu excepţia cazului în care există un acord expres,
prealabil scris din partea LEMAN. În măsura în care echipamentele specifice aparţin LEMAN, acestea
trebuie să fie returnate în momentul în care va fi cerută returnarea. Furnizorul va trebui, pe cheltuială proprie,
să asigure reînnoirea echipamentelor specifice şi buna lor funcţionare, astfel încât pe toată durata
contractului ori derulării relației comerciale, să se mențină aceleași condiții de calitate pe care produsele le
îndeplinesc la data încheierii contractului.
Aceste echipamentele specifice vor fi identificate ca aparţinând LEMAN prin plasarea unei plachete sau a
unei inscripţii ce nu poate fi ştearsă.
Furnizorul va trebui să stabilească o listă completă și actualizată cu echipamentele specifice respectiv
suporturile finanțate de LEMAN şi va trebui să o păstreze la dispoziţia LEMAN.
Atât păstrarea, întreţinerea, readucerea în stare de funcţionare cât şi subscrierea asigurărilor necesare cu
privire la echipamentele specifice vor fi asigurate de către Furnizor în condiţiile prevăzute între Părţi sau,
dacă acestea lipsesc, conform cu dispoziţiile legale aplicabile contractelor de depozitare.
În cazul nerespectării obligaţiilor de către Furnizor, acesta autorizează expres LEMAN să folosească
echipamentele specifice de care el dispune pentru a fabrica, a comanda spre fabricare sau pentru a pune în
conformitate produsele care ar fi trebuit să fie deja livrate, pe întreaga perioadă în care Furnizorul nu îşi
respectă obligaţiile, indiferent de natura drepturilor Furnizorului asupra echipamentelor specifice sau
produselor. Astfel, în acest caz, LEMAN va putea inclusiv să ridice echipamentele utilizate de Furnizor
pentru a fabrica sau modifica produsele comandate și să le pună la dispoziția unui alt furnizor, ce le va utiliza
în scopul executării conforme a comenzilor.
Nici unul dintre aceste echipamentele specifice şi/sau nici un fel de alt suport nu va putea constitui obiectul
unei modificări sau a unei distrugeri fără acordul prealabil scris al LEMAN.
Articol 17 – Proprietate industrială, intelectuală – Publicitate
LEMAN este proprietarul rezultatelor studiilor, prototipurilor, machetelor şi echipamentelor specifice,
documentelor şi datelor, pe care le-a finanţat şi care au fost realizate pentru LEMAN. Furnizorul nu are
dreptul la niciun fel de proprietate industrială, intelectuală, de savoir – faire sau de secret de fabricaţie a
acestor elemente.
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În ipoteza în care LEMAN acceptă, în mod expres, un drept de proprietate a Furnizorului asupra unuia dintre
aceste elemente, Furnizorul recunoaşte şi acordă LEMAN o licenţă gratuită de exploatare pentru nevoile
sale proprii.
Studiile, planurile, desenele, modelele şi echipamentele specifice nu pot, fără o autorizaţie scrisă prealabilă
din partea LEMAN, să fie utilizate de către Furnizor, pentru niciun fel de alt scop. Acestea nu pot fi recopiate,
reproduse sau transmise terţilor.
Furnizorul garantează faptul că produsele sale pot fi vândute în mod liber şi că acestea nu aduc atingere
unor drepturi de proprietate industrială şi intelectuală ale terţilor. Furnizorul se angajează să reprezinte
LEMAN, la cererea acesteia, în orice acţiune privind dreptul de proprietate industrială/intelectuală a terţilor şi
să-i ramburseze toate sumele cheltuite într-o astfel de situație.
În niciun caz şi sub nici o formă comenzile LEMAN nu vor putea fi folosite, în mod direct sau indirect, în
scopuri de publicitate, fără acordul prealabil scris al LEMAN.
Articol 18 – Proprietatea materiilor prime, a compuşilor, a ansamblurilor sau a subansamblurilor
Dacă, pentru executarea unei comenzi, LEMAN a pus la dispoziţia Furnizorului materii prime, compuşi,
ansambluri sau subansambluri, Furnizorul se angajează să le întreţină şi să le păstreze în cele mai bune
condiţii.
Furnizorul va lua toate măsurile de individualizare şi de conservare necesare pentru a evita amestecul
acestora cu alte mărfuri astfel încât LEMAN să-şi poată exercita, în orice moment, atributele dreptului de
proprietate, inclusiv, dar nelimitat, în cazul unor proceduri colective.
Furnizorul se angajează să nu constituie, cu privire la acestea, niciun fel de garanţii, cum ar fi gajul.
Furnizorul nu va aduce nicio atingere, în mod direct sau indirect, dreptului de proprietate al LEMAN. În cazul
nerespectării acestei obligaţii, Furnizorul va fi obligat la plata despăgubirilor aferente.
Articol 19 – Cesiunea – Transferul – Subcontractarea – Schimbarea de control
Comenzile nu vor putea să fie efectuate, nici parţial, nici total, de către un subcontractor al Furnizorului fără
acordul prealabil scris al LEMAN.
Furnizorul nu va putea să schimbe fabricantul sau subcontractantul fără autorizaţia prealabilă scrisă din
partea LEMAN.
Furnizorul este singurul responsabil faţă de LEMAN pentru buna executare a comenzilor și contractelor în
condiţiile şi în perioadele de timp prevăzute.
În cazul schimbării de control direct sau indirect al Furnizorului, sau de cesiune a bunurilor utilizate la
executarea comenzilor sale, dacă operaţiunile respective ar putea fi, respectiv ar putea deveni prejudiciabile
faţă de LEMAN, Furnizorul va trebui, în prealabil, să solicite acordul scris al LEMAN pentru a-şi putea
continua executarea comenzilor. În lipsa acestui acord, LEMAN va putea să rezilieze contractul începând din
momentul efectuării operaţiunii, fără ca Furnizorul să poată pretindă vărsarea vreunei indemnizaţii.
Articol 20 – Încetarea Contractului
Dacă Părţile nu au convenit în sens contrar, emiterea de către LEMAN a mai multor comenzi succesive către
Furnizor nu va fi asimilată unui singur contract, fiecare comandă reprezentând un nou contract (denumit
în continuare “Contractul”), cu excepția cazului în care s-a convenit altfel prin încheierea unui Contract de
Produs.
LEMAN va notifica Furnizorului un preaviz în cazul lipsei de înnoire a uneia sau a mai multor comenzi,
LEMAN putând modifica comanda în funcție de Furnizor. În cazul unui Contract de Produs, produsele și
cantitățile pe care LEMAN le solicită, sunt cele vizate prin comenzi.
În cazul necompetitivităţii produselor ori a neconformității acestora, se vor aplica dispozițiile art. 7 - Preț și
respectiv cele ale art. 11 - Controlul conformităţii din prezentele CGA.
LEMAN are dreptul să rezilieze Contractul de plin drept, fără preaviz sau altă formalitate prealabilă (pact
comisoriu), în cazul în care Furnizorul:
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nu îşi îndeplineşte sau își îndeplineşte în mod defectuos obligaţiile. În acest caz, rezilierea operează
în termen de 5 zile de la notificarea scrisă transmisă de LEMAN către Furnizor privind executarea
obligaţiilor;
este în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanşată procedura de lichidare sau insolvenţă
împotriva sa;
cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de Contract fără acordul prealabil scris al LEMAN;

LEMAN, la libera sa alegere, poate continua desfăşurarea relaţiilor contractuale în cazul intervenirii uneia
dintre situaţiile prevăzute mai sus, informând în mod expres Furnizorul cu privire la continuarea derulării
Contractului. Opţiunea LEMAN de a continua desfăşurarea relaţiilor contractuale nu înlătură răspunderea
Furnizorului în ceea ce priveşte neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale.
Contractul încetează de plin drept:
(a) prin ajungerea la termen, daca Părţile nu convin prelungirea duratei acestuia, cu minim 30 zile înainte;
(b) prin acordul ambelor Părţi;
(c) prin denunţarea unilaterală a Contractului de către LEMAN, în orice moment, prin transmiterea unei
scrisori recomandate cu aviz de primire, sub rezerva unui preaviz de 6 (șase) luni. Acest preaviz poate fi
redus prin acordul expres al Părţilor sau în caz de forță majoră.
Rezilierea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi, sub rezerva unor
convenții contrare.
Articol 21 – Sănătate - Siguranţă - Mediu
Produsele, bunurile şi serviciile trebuie să satisfacă cerinţele legale în vigoare în Romania şi în Statele
membre ale Uniunii Europene, în materie de protecţie a sănătăţii, siguranţă şi protecţie a mediului.
În cadrul conceperii produsului, ambalării acestuia, alegerii materialelor, oricărei intervenţii în cadrul locaţiilor
(interne sau externe) ale LEMAN, Furnizorul se angajează să ia măsuri de protecţie a mediului înconjurător,
să respecte atât dispoziţiile legale privind protecţia sănătăţii, siguranţei, protecţia mediului, cât şi exigenţele
LEMAN în materia dată.
Furnizorul se angajează să autorizeze LEMAN să efectueze, în locaţiile sale, orice fel de control cu privire la
nivelul de protecţie a sănătăţii, a mediului, siguranţei şi să ia măsurile preconizate de către LEMAN, fără ca
acest lucru să-l scutească pe Furnizor de obligaţiile şi de responsabilităţile sale.
Furnizorul garantează că obligaţiile privind protecţia sănătăţii, siguranţei, protecţia mediului vor fi respectate
şi de către sub-contractanţilor săi autorizaţi de către LEMAN, aşa după cum aceştia au fost definiţi în
articolul 19 de mai sus.
Furnizorul se angajeaza sa transmita angajatilor sai obligativitatea acestora privitor la conduita de respectat
pe platforma firmei SC.LEMAN INDUSTRIE SRL, mai exact: trebuie sa respecte colectarea selectiva a
deseurilor, nu abandoneaza deseuri periculoase (anvelope uzate, ulei uzat , becuri etc.), anunta angajatii
SC LEMAN INDUSTRIE SRL in cazul in care apar scurgeri accidentale (datorate defectiunilor masinii sau
materialelor transportate), nu deverseaza in apele pluviale substante periculoase, respecta regulile de
protectie a muncii si PSI .
Furnizorul se angajează să coopereze, în mod activ, cu LEMAN în vederea luării măsurilor cu privire la
protecţia sănătăţii, siguranţei şi mediului.
Articol 22 – Munca disimulată
Furnizorul se angajează să respecte toate dispoziţiile legale în vigoare, în special cele cu privire la lucrul
disimulat, dispoziţiile Convenţiei Internaţionale a Naţiunilor Unite pe Drepturile Copilului din data de 20
noiembrie 1989 care interzic munca copiilor cu vârstă mai mică de 15 ani.
Furnizorul se angajează să furnizeze LEMAN documentele prin care se atestă respectarea acestor
dispoziţii, în termen de 30 de zile de la primirea unei cereri scrise a LEMAN (ex. Regulamentul de ordine
interioară a Furnizorului, angajamentul pe proprie răspundere a Furnizorului prin care se precizează expres
faptul că legislația națională și cea europeană a muncii este respectată).
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Articol 23 – Furnizarea produselor de schimb, de rezervă
Furnizorul se angajează, dacă nu s-a convenit în mod expres altfel de către părţi, să asigure livrarea pieselor
de schimb pe o perioadă de minim 10 ani, ce începe să curgă de la înştiinţarea oficială de oprire a producţiei
bunului material în care sunt integrate produsele livrate.
În cazul opririi activităţii, Furnizorul se angajează să informeze LEMAN, în cel mai scurt timp, cu privire la
luarea acestei decizii. Acesta se angajează, de asemenea, să fabrice sau să dea spre fabricare, să utilizeze,
să vândă şi să repare produsele de schimb comandate. În acest sens, Furnizorul va pune la dispoziţie
documentele necesare.
Articol 24 – Confidenţialitate – Non-Concurenţă
Toate informaţiile comunicate de către LEMAN sunt confidenţiale. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de
persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face în mod confidenţial şi va cuprinde exclusiv acele
informaţii necesare în vederea îndeplinirii comenzilor.
Furnizorul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru ca nici o informaţie transmisă de către LEMAN
sau orice fel de altă informaţie la care are acces în cadrul executării uneia sau a mai multor comenzi, cât şi
realizările sau rezultatele acestora să nu fie comunicate terţilor.
Furnizorul nu va dezvolta, fabrica, comercializa, pentru sine sau pentru terţi, produse care fac obiectul
dosarelor tehnice ale LEMAN.
Articol 25 – Angajamentul progresului
Furnizorul se angajează să caute în permanență ameliorări ale definirii tehnice a produsului (produselor) şi
serviciului (serviciilor) care constituie obiectul comenzii dar şi a procesului său industrial cu scopul de a
reduce costul de fabricare şi ameliorarea calităţii, în așa fel încât să păstreze pe întreaga durată a colaborării
cu LEMAN standardele de piață.
Articol 26 – Divizibilitate
Dacă una, oricare dintre clauzele sau dispoziţiile actualelor CGA este invalidă sau nu este executorie,
celelalte dispoziţii vor rămâne aplicabile şi executorii în toate efectele lor. Părţile vor trebui să elaboreze o
clauză de înlocuire care să permită păstrarea spiritului textului iniţial.
Articol 27 – Notificările dintre Părți
În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va a fi comunicată printr-o modalitate ce permite
confirmarea de primire.
Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în
care a fost expediată, în condiţiile existenţei unei confirmări de transmitere.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul
uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Articol 28 – Forţă majoră
Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, dovedită printr-un certificat emis de Camera de Comerţ de la
locul producerii evenimentului, exonerează de răspundere Partea care o invocă cu condiţia notificării scrise
făcute de aceasta celeilalte Părţi într-un termen de cel mult 2 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră,
nerespectarea acestui termen având ca efect obligarea Părţii în culpă la achitarea sumelor necesare în
vederea acoperirii pagubelor cauzate celeilalte Părţi prin neanunţarea la termen a situației.
Forţa majoră exonerează Părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil si insurmontabil apărut
după acceptarea comenzii şi care împiedică Părţile să-şi execute obligaţiile asumate. Sunt considerate
asemenea evenimente: războaiele, revoluţiile, incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale,
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă.
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Articol 29 – Lege aplicabilă – Atribuirea competenţei
Prin executarea comenzii de către Furnizor, acesta acceptă fără nicio rezervă competenţa exclusivă a
Tribunalului arbitral de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în ceea ce priveşte
diferendele rezultate din încheierea, interpretarea, executarea, încetarea relaţiilor contractuale, indiferent de
locul de livrare şi modalitatea de plată şi indiferent de ce s-a prevăzut în CGV ale Furnizorului sau în alte
documente ce provin de la acesta (confirmarea comenzii, avizele de expediţie, facturi, etc.)
Legea aplicabilă este cea româneasca, fiind exclusă în mod expres aplicabilitatea convenţiilor internaţionale.
În caz de divergențe între CGV și CGA, se vor aplica prevederile CGA.
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