CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE
S.C. DONALAM SRL
Orice vânzare/furnizare de bunuri/marfă/produse (“Produse”) pe care o va face S.C. Donalam SRL
către Client/Cumpărător va fi reglementată de următoarele Condiţii generale de vânzare:
1. Domeniu de aplicare
Prezentele Condiţii generale de vânzare se aplică vânzărilor de Produse efectuate de către DONALAM /
VÂNZĂTOR către Client/Cumpărător.
Următoarele Condiţii generale de vânzare, împreună cu condiţiile speciale conţinute în Confirmarea de Comandă,
constituie cadrul contractual complet care reglementează Contractul încheiat între DONALAM şi Cumpărător.
2. Confirmarea şi anularea comenzii
Comenzile, chiar dacă au fost transmise agenţilor sau reprezentanţilor, se consideră confirmate numai după ce
Confirmarea de Comandă emisă în scris de către DONALAM a fost semnată de către Cumpărător şi a fost
comunicată către DONALAM prin poştă, curier fax sau e-mail.
Confirmarea de Comandă semnată de Client trebuie să fie comunicată către DONALAM în termen de cinci zile
lucrătoare de la primirea sa; în caz contrar, comanda va fi considerată de către DONALAM ca neconfirmată.
Cu excepţia cazurilor în care comanda nu poate fi executată din cauze imputabile VÂNZĂTORULUI, respectiva
comandă nu va putea fi anulată de către Cumpărător, integral sau parţial, fără consimţământul scris al
DONALAM.
3. Transferul riscurilor
Transferul riscurilor de la Vânzător la Cumpărător se va face conform prevederilor regulilor INCOTERMS
aplicabile.
4. Livrarea şi expedierea produselor
4.1 În cazul în care s-a stabilit că livrarea Produselor se va face la sediul DONALAM, aceasta se consideră
realizată în momentul predării produselor către transportator, în camion sau vagon.
Eventualele cheltuieli suplimentare necesare pentru încărcarea Produselor în mijloace de transport în condiţii
diferite de cele standard vor fi în sarcina Cumpărătorului. În cazul în care după trecerea a 10 zile de la data
notificării de către DONALAM a faptului că Produsele sunt gata de livrare, interval în care Cumpărătorul nu a
procedat la ridicarea acestora, DONALAM îşi rezervă dreptul de a transfera în sarcina Cumpărătorului toate
cheltuielile de depozitare, custodie, asigurare, manipulare, dobânzi pasive etc. şi de a emite factura
corespunzătoare către Cumpărător pe baza preţurilor şi condiţiilor în vigoare la data comenzii.
4.2 În cazul în care s-a stabilit ca livrarea Produselor se va face în alt loc, DONALAM va face aranjamentele
necesare pentru expedierea Produselor până la destinaţia convenită, stabilind traseul, mijloacele de transport
care vor fi folosite şi alegând totodată firma de expediţie şi/sau transportatorul/cărăuşul. Cumpărătorul este
obligat să-i furnizeze DONALAM toate informaţiile şi documentele necesar pentru realizarea expediţiei. În cazul
în care Cumpărătorul nu îndeplineşte această obligaţie şi acest lucru duce la costuri sau întârzieri inacceptabile
pentru DONALAM, aceasta va putea întârzia data de livrare fără a putea fi ţinut responsabil în acest sens sau va
putea înceta unilateral contractul de vânzare.
4.3. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel prin Confirmarea de Comandă, termenele de livrare nu sunt
absolut obligatorii, iar eventualele întârzieri nu-i dau dreptul Cumpărătorului la plata de despăgubiri.
5. Toleranţa cantitativă
Este admisă o toleranţă a cantităţii de Produse expediate de 10% în plus sau în minus faţă de cantitatea
comandată.
De asemenea, este admisă o toleranţă a cantităţii de Produse livrate de 3‰ în plus sau în minus faţă de cantitatea
expediată.
Eventualele discordanţe trebuie să fie confirmate de un cântar verificat conform prevederilor legale în vigoare
stabilite de Institutul de Metrologie.
6. Condiţii şi termene de plată – Întârzieri la plată
Plăţile trebuie efectuate, cu includerea tuturor cheltuielilor, reducerilor sau taxelor, în termenul indicat în
Confirmarea de Comandă şi în factură, prin transfer în contul bancar al DONALAM indicat în factură.
Pentru niciun motiv Cumpărătorul nu poate întârzia sau amâna plata.
In caz de întârziere a plăţii, DONALAM va avea dreptul de a-i aplica Cumpărătorului, de drept şi fără a fi
necesară nicio punere în întârziere, dobânzi de întârziere la nivelul dobânzii legale în vigoare majorată cu trei
puncte procentuale.
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Nerespectarea condiţiilor de plată de către Cumpărător îi va da de asemenea dreptul DONALAM să suspende
livrările în curs de realizare şi/sau să solicite plata anticipată a acestora.
7. Acord privind rezerva proprietăţii
Produsele care fac obiectul livrării vor rămâne proprietatea DONALAM până la îndeplinirea completă a
obligaţiilor de plată a preţului de către Cumpărător.
In caz de prelucrare şi/sau transformare a Produselor precum şi în caz de încorporare şi/sau contopire a
Produselor cu alte produse aflate în proprietatea Cumpărătorului, noile produse vor fi proprietatea DONALAM.
În caz de încorporare şi/sau contopire a Produselor cu alte produse care sunt proprietatea unor terţi, DONALAM
va fi coproprietar al noilor produse, alături de terţi; cota-parte DONALAM va fi calculată proporţional cu
valoarea facturată a Produselor furnizate faţă de toate celelalte produse utilizate la fabricarea noilor produse.
Cumpărătorul va putea revinde Produsele prelucrate şi/sau transformate precum şi noile produse obţinute numai
dacă şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată aflate în sarcina sa ; în cest scop, se precizează că trebuie
considerată ca vânzare şi executarea de contracte sau angajamente de furnizare.
În cazul în care Cumpărătorul revinde Produsele sau noile produse al căror proprietar sau coproprietar este
DONALAM conform dispoziţiilor prezentului articol, acesta va trebui să cedeze proprietatea Produselor care fac
obiectul vânzării. În acest caz, creanţele Cumpărătorului decurgând din vânzarea produselor respective sunt
cesionate în favoarea DONALAM din momentul perfectării contractului de vânzare dintre Cumpărător şi
DONALAM. În acelaşi timp, Cumpărătorul se obligă să-l informeze pe debitorul său în privinţa cesionării
creanţelor şi nu va putea încasa aceste creanţe, ci acestea vor trebui plătite de către debitor direct către
DONALAM, cu excepţia cazurilor în care DONALAM dispune altfel, printr-un act scris.
8. Modificarea stării patrimoniale a Cumpărătorului
In caz de modificare în sens negativ a stării patrimoniale a Cumpărătorului, DONALAM îşi rezervă dreptul de a
suspenda executarea livrării, de a solicita plata anticipată şi/sau de a-i cere Cumpărătorului să furnizeze garanţii
corespunzătoare.
9. Testarea Produselor
Înainte de expediţie, Produsele vor fi supuse de către Donalam la teste şi controale/verificări conform
normelor/standardelorde calitate prevăzute în Confirmarea de Comandă.
Solicitarea Cumpărătorului de efectuare a unor teste diferite şi/sau suplimentare trebuie facută la momentul
emiterii comenzii; astfel de teste vor fi efectuate integral de către DONALAM înainte de expediţie ; cheltuielile
aferente unor astfel de teste diferite sau suplimentare precum şi costurile adiţionale de personal vor fi integral în
sarcina Cumpărătorului.
După efectuarea cu succes a testelor, materialul se consideră definitiv acceptat.
DONALAM va proceda la înlocuirea Produselor care nu trec testele.
10. Garanţii - Reclamaţii
DONALAM garantează că Produsele sunt conforme cu cerinţele şi caracteristicile prevăzute de normele şi de
menţiunile indicate în Confirmarea de Comandă; DONALAM nu poate fi ţinută răspunzătoare în legătura cu
aplicaţiile, prelucrările sau tratamentele la care vor fi fost supuse Produsele de către Cumpărător sau de către o
terţa parte desemnaăt de acesta.
Eventualele reclamaţii pentru defecte.neconformităţi ale Produselor trebuie să fie făcute în scris, prin scrisoare
recomandată, în termen de maxim 15 zile de la primirea acestora de către Cumpărător.
Eventuale reclamaţii privind defectele care nu au putut fi detectate la momentul livrării trebuie comunicate către
DONALAM prin scrisoare recomandată imediat după descoperirea lor şi, în orice caz, nu mai târziu de şase luni
de la livrarea Produselor.
Produsele care fac obiectul unei reclamaţii trebuie lăsate în starea în care se găsesc şi trebuie puse la dispoziţia
experţilor desemnaţi de DONALAM pentru efectuarea verificărilor aferente..
În cazul în care reclamaţia este făcută în timp util şi este fondată, DONALAM se obligă exclusiv la înlocuirea
Produselor defecte, care va fi efectuată în acelaşi loc în care a fost făcută livrarea iniţială sau va putea, la libera
sa decizie, să ramburseze preţul Produselor sau, în cazul unor contracte care nu au fost încă finalizate, să reducă
corespunzător preţul şi/sau să înceteze unilateral contractul.
Cumpărătorului nu are dreptul de a solicita rezoluţiunea contractului şi/sau de a suspenda plata facturii aferente
Produselor reclamate ca fiind defecte/neconforme. DONALAM nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele
rezultate din cheltuieli de prelucrare, pierderi de producţie, pierderi de profit şi nici pentru orice altă daună
indirectă sau consecutivă.
11. Încetarea contractului
În afară de cele prevăzute la precedentul articol 10, DONALAM va avea dreptul de a se retrage, integral sau
parţial, din contractul de vânzare finalizat sau din contractele în curs de executare atunci când intervin şi subzistă
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pentru o perioadă de timp mai mare de treizeci de zile unul sau mai multe evenimente de forţă majoră şi/sau
atunci când apare unul dintre următoarele cazuri:
 apariţia unor greve în porturile de încărcare, după ce s-a emis notificarea privind faptul că Produsele sunt
gata de livrare, a căror durată este mai mare de 10 zile consecutive în cursul unei luni;
 apariţia unor greve ale căilor ferate sau ale transportatorilor, după ce s-a emis notificarea privind faptul că
Produsele sunt gata de livrare, a căror durată este mai mare de 10 zile lucrătoare de la data comenzii.
În toate cazurile de retragere din contract prevăzute mai sus, Cumpărătorul nu are dreptul la indemnizaţii,
compensaţii sau rambursări.
12. Forţa majoră
Apariţia unei cauze de forţă majoră va suspenda executarea contractului pentru o perioadă de timp egală cu
durata cauzei de forţă majoră, cu excepţia celor prevăzute de precedentul art. 11. Se consideră cauze de forţă
majoră apariţia oricăruia dintre următoarele evenimente: război (declarat sau nu), revolte civile, explozii, greve,
catastrofe naturale, inundaţii, incendii, cutremure, acţiuni ale inamicilor public/teroriştilor, acte ale
guvernului/autorităţilor, epidemii, carantine, embargouri care împiedică executarea normală a contractului.
13. Confidenţialitate şi publicitate
Cumpărătorul va considera confidenţiale şi nu va divulga către terţi, integral sau în parte, informaţiile şi
documentaţia tehnică primită de la DONALAM în legătură cu caracteristicilor Produselor care fac obiectul
contractului. Cumpărătorul nu va divulga în scopuri publicitare informaţii referitoare la furnitura care face
obiectul comenzii dacă nu a fost autorizat în mod espres, în scris, de către DONALAM.
14. Impozite şi taxe
Toate impozitele şi taxele prezente sau viitoare în vigoare în ţara Cumpărătorului vor fi în sarcina acestuia.
15. Amendamente
Nicio modificare/amendament, adăugare sau renunţare/derogare de la condiţiile generale sau speciale de vânzare
nu va fi valabilă decât dacă va fi acceptată în mod expres şi înscris de către DONALAM.
16. Legea aplicabilă – Instanţa Competentă
Prezentul contract, inclusiv existenţa, interpretarea, executarea sau încetarea sa, este guvernat de legea română.
Orice litigiu dintre părţi în legătură cu prezentul contract care nu va putea fi soluţionat pe cale amiabilă va fi
supus soluţionării instanţei competente din Călăraşi, jud. Călăraşi, România.
În conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul Civil Român în vigoare de la 1 octombrie 2011, Cumpărătorul
declară că acceptă în mod expres prevederile art. 4, 6, 10, 11 şi 16 din prezentele Condiţii Generale de Vânzare.
Cumpărător/Client (nume/denumire): _________________________________________
Prin (nume şi prenume reprezentant legal): _____________________________________
Semnătura şi ştampila: ____________________________

Data: _______________________
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