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1. Aplicabilitate 

1.1 Toate comenzile de achiziție (livrări de bunuri şi prestări de servicii) ale lui 
Heraeus Romania SRL și ale societăților afiliate acesteia care își au sediul social în 
România („Heraeus“) sunt supuse exclusiv acestor Condiţii Generale de Achiziție 
(„CGA“). Aceste CGA sunt valabile, de asemenea, pentru viitoare comenzi de achiziție 
ale lui Heraeus. Heraeus respinge termenii şi condiţiile generale ale furnizorului care 
se abat de la aceste CGA sau de la prevederile legii precum şi orice prevederi 
suplimentare ale termenilor şi condiţiilor generale ale furnizorului, cu excepţia cazului 
în care Heraeus îşi dă acordul prealabil scris pentru aplicarea termenilor şi condiţiilor 
generale ale furnizorului. De asemenea, termenii şi condiţiile generale ale furnizorului 
nu vor deveni parte integrantă a unui contract între Heraeus şi furnizor, chiar dacă 
Heraeus, cunoscând faptul că termenii şi condiţiile furnizorului sunt opuse sau diferite, 
primeşte livrări de mărfuri, acceptă servicii sau efectuează plata pentru astfel de livrări 
şi servicii. 

2. Oferta şi încheierea unui contract 

2.1 Toate comenzile, ofertele, contractele şi modificările vor fi angajante numai dacă 
sunt plasate sau confirmate de Heraeus în scris. Întreaga corespondenţă trebuie 
purtată cu departamentul de achiziţii al lui Heraeus. 

2.2 Comenzile plasate de Heraeus fără indicarea unui termen de acceptare pot fi 
acceptate de furnizor numai în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la 
data comenzii. 

2.3 Ofertele sunt angajante şi nu se restituie, cu excepţia cazului în care altceva se 
convine explicit în scris. 

2.4 În cazul unei abateri sau diferenţe între confirmarea de comandă a furnizorului 
şi comanda de achiziție a lui Heraeus, contractul se va încheia numai dacă furnizorul 
a atenţionat expres Heraeus cu privire la abatere iar Heraeus a fost de acord în scris 
cu respectiva abatere. 

3. Obligaţii de verificare şi achiziţie 

3.1 În limitele cunoştinţelor sale profesionale generale şi speciale, furnizorul va 
verifica, din proprie iniţiativă, toate desenele, calculaţiile, specificaţiile şi alte repere 
furnizate de Heraeus în ceea ce priveşte existenţa de erori şi neconcordanţe şi va 
raporta către şi clarifica cu Heraeus prompt, în scris, toate dubiile sau obiecţiile, dacă 
există. 

3.2 Furnizorul suportă riscul de achiziţie a mărfurilor. 

4. Livrare; dreptul de retenţie al furnizorului; garanţii în lanţul de furnizare 

4.1 Perioada de livrare/îndeplinire specificată de Heraeus în comanda de achiziție 
este angajantă. În cazul în care comanda de achiziție nu specifică această perioadă, 
livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor se va efectua în termen de paisprezece (14) 
zile de la data comenzii de achiziție. 

4.2 În cazul în care furnizorul nu poate respecta perioada de livrare/îndeplinire 
angajantă, prevăzută la art. 4.1, furnizorul va notifica Heraeus prompt şi va comunica 
o dată posibilă pentru livrare/îndeplinire. În plus, furnizorul este obligat să notifice  
Heraeus, fără vreo solicitare în acest sens, cu privire la orice dificultăţi de 
livrare/îndeplinire care se pot ivi, indiferent din ce motiv, imediat după ce furnizorul ia 
cunoştinţă de aceste dificultăţi. 

4.3 Furnizorul este obligat să respecte cu stricteţe toate instrucţiunile şi cerinţele 
Heraeus cu privire la modalitatea de transport, expeditor şi instrucţiunile de expediere. 

4.4 Toate livrările şi serviciile se vor efectua DDP "Locul de utilizare" (Incoterms 
2020). În cazul în care livrarea se efectuează către şantiere de construcţii sau direct 
către terţe părţi, descărcarea se va face pe cheltuiala şi riscul furnizorului. 

4.5 Livrările parţiale sunt permise numai cu acordul expres în scris al lui Heraeus, 
care nu va fi refuzat în mod nerezonabil. 

4.6 Furnizorul este obligat să ataşeze fiecărui transport un aviz de însoţire a mărfii 
care specifică exact conţinutul livrării, greutatea netă a fiecărui articol şi numărul 
complet din SAP al comenzii de achiziție Heraeus. 

4.7 Acceptarea necondiţionată de către Heraeus a unei livrări întârziate sau a 
îndeplinirii întârziate nu constituie o renunţare din partea lui Heraeus la penalități de 
întârziere sau pretenţii de compensare care îi revin acesteia în urma unei astfel de 
livrări întârziate sau îndepliniri întârziate; cele de mai sus sunt valabile până când 
Heraeus îşi va fi efectuat integral toate plăţile datorate de aceasta pentru bunurile şi 
serviciile afectate în acest mod. 

4.8 În ceea ce priveşte cantităţile, greutăţile şi dimensiunile, vor fi relevante cifrele 
stabilite de Heraeus pe parcursul verificării la recepţie, în absența unor dovezi 
contrare. 

4.9 Furnizorul o va sprijini în mod rezonabil pe Heraeus în vederea obţinerii unor 
tarife preferențiale şi a altor avantaje din partea autorităţilor şi va transmite lui Heraeus 
toate înscrisurile și documentele justificative, în special certificatele de origine, 
solicitate de Heraeus în acest scop. 

4.10  Dacă vreun instrument de plată, document de transport, certificat de origine sau 
chitanţă fiscală aferentă vânzărilor lipseşte, este inadecvat/ă sau incorect/ă, Heraeus 
îşi rezervă dreptul de a refuza recepţia bunurilor pe cheltuiala şi riscul furnizorului. 

4.11  În cazul în care furnizorul a fost de acord să realizeze instalarea sau 
asamblarea, sau în absenţa unei convenţii care să stipuleze altceva, furnizorul va 
suporta toate costurile necesare, cum ar fi costuri de transport sau cheltuieli de punere 
la dispoziţie a echipamentelor, dacă legea nu prevede altceva. 

4.12  Orice drepturi de retenţie şi rezervări ale dreptului de proprietate de către 
furnizor sunt supuse unei convenţii separate în scris între Heraeus şi furnizor. 

4.13  Furnizorul va da toate instrucţiunile organizatorice şi va lua toate măsurile 
organizatorice, în special în domeniile protejării proprietăţii, securităţii partenerilor de 
afaceri, personalului şi informaţiilor, precum şi în domeniul ambalării şi transportului, 
care sunt necesare pentru asigurarea securităţii lanţului de furnizare, de exemplu prin 

adoptarea cerinţelor iniţiativelor acceptate la nivel internaţional pe baza Cadrului de 
Standarde SAFE al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (în special operator economic 
autorizat). Furnizorul îşi va proteja livrările de bunuri către şi prestările de servicii 
pentru Heraeus împotriva accesului şi manipulării neautorizate şi va dispune 
realizarea acestor livrări şi servicii numai de către personal de încredere. Furnizorul 
îşi va obliga toţi subcontractorii la care a apelat să dea instrucţiunile corespunzătoare 
şi să ia măsurile corespunzătoare. 

4.14  Furnizorul declară şi garantează că bunurile nu conţin nicio substanţă 
restricţionată de Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a 
anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice care 
transpune Directiva 2011/65/UE (RoHS – restricţionarea utilizării anumitor substanţe 
periculoase), că substanţele aflate în conţinutul bunurilor şi utilizarea/utilizările 
acestora sunt fie deja înregistrate, fie nu fac obiectul înregistrării în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), inclusiv Hotărârea Guvernului nr. 
1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă 
pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența 
agenților chimici şi Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în 
domeniul managementului substanțelor chimice, și că, în caz de necesitate, o 
autorizaţie conform Regulamentului REACH a fost acordată. Furnizorul va întocmi fișa 
tehnică de securitate conform Anexei II a Regulamentului REACH, în caz de 
necesitate, şi o va prezenta lui Heraeus. În cazul în care bunurile livrate vor fi 
clasificate drept bunuri periculoase în sensul regulilor, standardelor şi directivelor 
internaţionale aplicabile, furnizorul trebuie să notifice Heraeus în acest sens nu mai 
târziu de data confirmării comenzii. 

4.15  Heraeus îşi păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor articolelor, precum 
substanţe, echipamente, materiale şi alte articole pe care Heraeus le pune la 
dispoziţia furnizorului în scopuri de producţie. Atâta timp cât acestea nu sunt 
prelucrate, respectivele articole trebuie depozitate separat şi asigurate la valoarea de 
înlocuire împotriva pierderii şi distrugerii, pe cheltuiala furnizorului. Furnizorul va utiliza 
articolele în conformitate cu scopul lor și cerințele tehnice aplicabile, va justifica modul 
în care au fost utilizate și va returna articolele neutilizate sau neprelucrate lui Heraeus 
la finalizarea lucrărilor. Prelucrarea, amestecarea sau combinarea (prelucrarea 
ulterioară) a oricărora asemenea articole de către furnizor se vor realiza în numele lui 
Heraeus. Acelaşi lucru este valabil în cazul prelucrării ulterioare de către Heraeus a 
bunurilor care i-au fost livrate, astfel încât Heraeus este considerată a fi fabricantul şi 
obţine dreptul de proprietate asupra produsului astfel fabricat. 

4.16  Dreptul de proprietate asupra bunurilor va fi transferat lui Heraeus în mod 
necondiţionat şi indiferent dacă preţul de achizițe a fost achitat. Dacă, în cazuri 
individuale, Heraeus acceptă o ofertă din partea furnizorului pentru transmiterea 
dreptului de proprietate asupra bunurilor care depinde de achitarea preţului de 
achiziție, rezervarea dreptului de proprietate a furnizorului va expira cel mai târziu în 
momentul achitării preţului de achiziție al bunurilor. Într-un asemenea caz, Heraeus 
are dreptul de a revinde bunurile în cadrul activităţii sale economice obişnuite, dar şi 
anterior achitării preţului de achiziție, cu condiţia ca (i) Heraeus să cesioneze 
furnizorului în avans creanța privind preţul de achiziție care rezultă dintr-o asemenea 
revânzare (aplicarea rezervării simple a dreptului de proprietate extinsă asupra 
revânzării) și (ii) furnizorul ratifică în scris o astfel de revânzare de bunuri. În orice caz, 
toate celelalte forme de rezervare a dreptului de proprietate sunt excluse, în special 
rezervarea extinsă şi rezervarea cesionată a titlului, precum şi rezervarea titlului 
extinsă asupra prelucrării ulterioare. 

5. Forţa majoră și circumstanțe imprevizibile 

Catastrofele naturale, litigiile de muncă, întreruperile operaţionale care nu au fost 
cauzate din culpa sau neglijenţa lui Heraeus, mişcările civile, acţiunile oricăror 
autorităţi ale statului şi alte evenimente de forță majoră sau circumstanţe imprevizibile 
în afara controlului lui Heraeus sau oricare alte evenimente în sensul art. 1.351 din 
Codul Civil român vor exonera Heraeus de orice răspundere față de furnizor și îi vor 
da dreptul lui Heraeus – fără a se aduce atingere oricăror alte drepturi sau căi de atac 
aflate la dispoziţia acesteia – să rezilieze contractul în întregime sau parţial în cazul 
în care asemenea circumstanţe sau evenimente continuă pe o perioadă semnificativă 
de timp şi au drept consecinţă scăderea substanţială a cererii lui Heraeus. 

6. Penalităţi contractuale 

6.1 În cazul în care furnizorul întârzie în îndeplinirea la termen a obligaţiei sale de a 
presta un serviciu, Heraeus poate pretinde penalităţi contractuale în valoare de 0,5 % 
din valoarea totală a comenzii pentru fiecare săptămână calendaristică începută de 
întârziere din partea furnizorului, însă nu mai mult de 5 % din valoarea totală a 
comenzii. Această regulă nu se va aplica în cazul în care furnizorul prezintă dovezi 
valabile că întârzierea a fost cauzată de motive aflate în afara controlului furnizorului 
(de ex., eveniment de forță majoră). 

6.2 Penalităţile contractuale conform alin. 6.1 vor fi suportate de îndată ce furnizorul 
întârzie cu livrarea, acesta din urmă fiind de drept pus în întârziere. Penalităţile 
contractuale devin neîntârziat scadente la plată. 

6.3  Heraeus poate pretinde penalităţile contractuale de întârziere în plus faţă de 
solicitarea sa ca furnizorul să îşi îndeplinească obligaţia de livrare. În cazul în care 
Heraeus acceptă ca furnizorul să îşi îndeplinească obligaţiile cu întârziere, Heraeus 
poate pretinde penalităţile contractuale chiar şi dacă nu şi-a rezervat în mod expres 
acest drept în momentul primirii livrării. Heraeus va declara rezervarea dreptului său 
de a pretinde penalităţi contractuale nu mai târziu de momentul achitării finale a 
respectivei livrări. Această declaraţie se poate da în formă tipărită. 

6.4 Invocarea de către Heraeus a oricăror despăgubiri suplimentare nu va fi 
exclusă, însă penalităţile contractuale conform alin. 6.1 vor fi compensate cu oricare 
asemenea despăgubiri. 

7. Pretenții de remediere a defectelor; despăgubiri şi răspunderea pentru 
produse; asigurări 

7.1 Furnizorul răspunde pentru starea perfectă a bunurilor livrate şi a serviciilor 
prestate şi pentru existenţa caracteristicilor garantate. Furnizorul răspunde, în special, 
pentru conformitatea bunurilor şi a serviciilor cu stadiul tehnicii de ultimă oră, cu 
reglementările autorităţilor publice şi ale asociaţilor comerciale general acceptate din 
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domeniul tehnic şi privind sănătatea şi securitatea în muncă, şi pentru conformitatea 
bunurilor şi serviciilor cu toate legile aplicabile. 

7.2 Obligaţia lui Heraeus de a examina şi a notifica defectele va fi guvernată de 
prevederile legale (art, 1.690 alin. 2 din Codul Civil român) cu următoarea prevedere: 
Obligaţia lui Heraeus de examinare este limitată la defecte care devin vizibile în 
momentul examinării exterioare a bunurilor, inclusiv a documentelor de transport, în 
timpul inspectării în momentul recepţiei şi la defecte care devin vizibile în timpul 
controlului de calitate prin eşantionare aleatorie (ca de exemplu daune aduse 
bunurilor în timpul transportului, livrare greşită şi livrare parţială). Obligaţia de 
examinare nu se va aplica în cazul în care s-a convenit recepţionarea bunurilor livrate. 
În plus faţă de şi fără a se aduce atingere celor de mai sus, obligaţia de examinare 
depinde de fezabilitatea unei astfel de inspecţii în cadrul activităţii economice 
obişnuite, ţinându-se seama în mod adecvat de circumstanțele fiecărui caz individual. 
Obligaţia lui Heraeus de a anunţa defectele care sunt descoperite mai târziu rămâne 
neatinsă. În toate cazurile, notificarea privind existenţa de defecte aparente va fi 
considerată ca fiind transmisă prompt şi la termen dacă aceasta este transmisă 
furnizorului în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la data livrării 
bunurilor. În cazul unor vicii ascunse, notificarea se transmite în termen de 2 (două) 
zile lucrătoare de la descoperirea respectivelor vicii, în conformitate cu articolul 1.709 
alin. 2 din Codul Civil român. Dreptul lui Heraeus de a notifica vicii ascunse, tăinuite 
în mod fraudulos de Furnizor, nu este supus perioadei de notificare menționate mai 
sus. 

7.3 Prevederile legale referitoare la viciile materiale sau ascunse și viciile asupra 
titlului de proprietate vor fi valabile, cu excepţia cazului în care părțile convin în mod 
diferit sau se prevede altceva mai jos. 

7.4 În cazul în care furnizorul, în cadrul executării ulterioare a contractului, 
remediază un defect prin rectificare sau prin livrarea unui produs lipsit de defecte, 
perioada convenită de garanţie va începe să curgă din nou. 

7.5 În cazul în care furnizorul întârzie cu obligaţia sa de executare ulterioară a 
contractului în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de Heraeus, furnizorul 
neavând dreptul de a refuza o asemenea executare ulterioară, Heraeus are dreptul 
de a remedia defectul cu ajutorul personalului propriu sau de a dispune remedierea 
defectului de către oricare terţă parte, pe cheltuiala furnizorului, şi de a solicita din 
partea furnizorului achitarea în avans a costurilor astfel suportate. 

7.6 Toate costurile care îi revin lui Heraeus ca urmare a livrării de către furnizor de 
bunuri defecte sau prestării de servicii defectuoase, în special cheltuieli de deplasare 
şi transport, costuri legate de manoperă şi materiale şi costurile aferente unei inspecţii 
la recepţie care depăşeşte cadrul obişnuit vor fi suportate de către furnizor. Orice 
costuri suportate de furnizor pentru examinarea și remedierea defectelor (inclusiv 
eventualele costuri de îndepărtare și instalare) vor fi suportate exclusiv de furnizor, 
chiar dacă se dovedește că, de fapt, nu a existat niciun defect. Heraeus va avea 
obligația să achite despăgubiri furnizorului pentru solicitările nejustificate de 
remediere a unui defect numai dacă Heraeus recunoaște sau nu recunoaște, din 
culpă gravă, inexistența vreunui defect. 

7.7 Furnizorul este obligat să despăgubească şi să exonereze Heraeus pentru şi 
împotriva oricăror şi tuturor pretenţiilor privind răspunderea pentru produse şi oricărei 
pierderi sau prejudiciu care rezultă din aceste pretenţii, dacă şi în măsura în care 
asemenea pretenţii decurg din existenţa unui defect al bunurilor livrate/fabricate sau 
al serviciilor prestate de furnizor. În cazul în care o pretenţie privind răspunderea 
pentru produse conform răspunderii obiective este invocată sau inițiată împotriva lui 
Heraeus, cele de mai sus se vor aplica numai în cazul în care furnizorul este în culpă. 
În cazul în care furnizorul este responsabil de producerea pierderii sau a prejudiciului, 
sarcina probei îi va reveni furnizorului. Furnizorul va rambursa, de asemenea, toate 
costurile şi cheltuielile necesare în conformitate cu articolul 1.531 din Codul Civil 
român până la valoarea obligaţiei furnizorului de despăgubire, inclusiv costurile iniţierii 
unei acţiuni în justiţie sau costurile generate de retragerea unui produs. Heraeus îl va 
informa pe furnizor cu privire la volumul şi conţinutul unei asemenea retrageri de 
produse în măsura posibilă şi rezonabilă. 

7.8 Furnizorul are obligaţia de a încheia şi menţine o asigurare de răspundere civilă 
pentru produse cu o acoperire adecvată şi să dovedească lui Heraeus existenţa unei 
asemenea asigurări, în cazul în care i se solicită acest lucru. 

7.9 Pretenţiile reciproce ale părţilor contractante una faţă de cealaltă se prescriu în 
conformitate cu prevederile legale, cu excepţia cazului în care se prevede altceva mai 
jos. Termenul general de prescripție a pretențiilor de remediere a defectelor este de 
trei (3) ani de la data transferului riscului sau a recepției, dacă este necesară recepția, 
conform articolului 2.517 din Codul Civil român. 

7.10  Termenele legale de prescripție care reglementează vânzarea de mărfuri se 
aplică în limitele legale tuturor pretențiilor de remediere a defectelor. În cazul în care 
Heraeus are dreptul la solicitări extracontractuale de daune-interese, aceste solicitări 
vor fi supuse termenelor legale obișnuite de prescripție. 

8. Încălcarea drepturilor de proprietate ale terţilor 

Furnizorul garantează faptul că niciun drept de brevet sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală, înregistrate sau în curs de înregistrare, ale vreunei terţe părţi nu sunt 
încălcate de sau în legătură cu livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de către 
furnizor, iar furnizorul, la prima solicitare în scris, va despăgubi şi exonera Heraeus 
pentru şi împotriva tuturor pretenţiilor invocate sau iniţiate împotriva lui Heraeus de 
oricare terţă parte ca urmare a încălcării unui drept de brevet sau a unui alt drept de 
proprietate, înregistrat sau în curs de înregistrare. Furnizorul va rambursa lui Heraeus 
toate costurile şi cheltuielile necesare pe care Heraeus le va suporta ca urmare sau 
în legătură cu asemenea pretenţii ale terţilor. Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, Heraeus va avea dreptul de a încheia cu oricare terţă parte acorduri privind 
presupusa încălcare a drepturilor de proprietate, în special tranzacţii, chiar şi în 
absenţa acordului furnizorului. 

9. Preţuri şi termene de plată 

9.1 Preţurile specificate în comenzile de achiziție sunt angajante. Aceste preţuri 
includ toate serviciile şi serviciile suplimentare prestate de furnizor (ca de exemplu 
montaj şi instalare), precum şi toate costurile suplimentare (ca de exemplu ambalare, 
transport şi asigurarea de transport şi răspundere). Furnizorul va lua înapoi 
materialele de ambalare la solicitarea lui Heraeus. 

9.2 Toate facturile trebuie să specifice numărul din SAP al comenzii de achiziție a 
lui Heraeus, descrierea şi cantitatea exacte ale bunurilor livrate sau ale serviciilor 
prestate şi preţul pe unitate sau cantitate, cota TVA și suma, dacă este cazul, precum 
și toate celelalte obligații legale obligatorii conform legislației fiscale aplicabile. Toate 
facturile trebuie transmise la adresa menţionată în comanda de achiziție. 

9.3 Cu excepţia cazului în care părţile convin altceva, preţurile convenite devin 
scadente şi achitabile în termen de şaizeci (60) zile calendaristice de la realizarea 
integrală a livrării şi/sau a serviciului (şi recepţie, dacă este cazul) şi primirea unei 
facturi adecvate, cu excepția cazului în care părțile convin altceva în scris. În cazul în 
care factura este achitată în termen de paisprezece (14) zile calendaristice, furnizorul 
va acorda o reducere de 3% din valoarea netă a facturii. 

9.4 Nu se datorează dobânzi începând cu data scadenței, cu excepția cazului în 
care Heraeus este în întârziere. Rata dobânzii pentru plata cu întârziere este de 8 
puncte procentuale peste rata dobânzii de referință aplicabilă a Băncii Naționale a 
României, în conformitate cu articolul 3 alin. 21 din Ordonanța nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești. Momentul la 
care o plată începe a fi considerată ca fiind în întârziere este stabilit de prevederile 
legale, cu excepția cazului în care părțile nu convin altceva în scris. Cu toate acestea, 
Furnizorul trebuie să transmită o notificare scrisă de punere în întârziere privind plata, 
în conformitate cu prevederile articolului 1.522 alin. 1 din Codul Civil român. 

9.5 Drepturile de compensare şi drepturile de retenţie precum şi excepţia de 
neexecutare a contractului îi vor reveni lui Heraeus în limitele legii. Heraeus este 
îndreptăţit, în special, să reţină plăţi scadente atâta timp cât Heraeus deţine pretenţii 
împotriva furnizorului ca urmare a unor livrări şi/sau servicii incomplete sau 
defectuoase. 

10. Drepturi de proprietate industrială şi know-how 

10.1 Toate drepturile, titlurile de proprietate asupra şi beneficiile din oricare materiale, 
soluții, modele, mostre, desene, software, documentaţii şi alte înregistrări şi înscrisuri, 
precum şi toate drepturile, titlurile de proprietate asupra şi beneficiile din oricare 
materiale, utilaje, echipamente de producţie şi testare şi know-how dezvăluite sau 
predate de Heraeus furnizorului vor rămâne exclusiv în proprietatea lui Heraeus. 
Toate aceste articole, informaţii şi documente trebuie tratate de o manieră 
confidenţială şi pot fi transmise unei terţe părţi numai cu acordul prealabil scris al lui 
Heraeus şi numai dacă respectiva terţă parte are aceleaşi obligaţii de confidenţialitate. 

10.2 Toate materialele, articolele, informaţiile şi documentele prevăzute la alin. 10.1 
trebuie returnate lui Heraeus, fără nicio solicitare în acest sens, imediat în momentul 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale sau în momentul în care acestea nu mai sunt 
necesare furnizorului. Oricare altă utilizare sau dispunere, de fapt sau de drept, şi/sau 
orice exploatare directă sau indirectă a acestor drepturi, articole şi documente de 
către furnizor sau oricare terţă parte este strict interzisă. 

10.3 În cazul unor activităţi de cercetare, dezvoltare, construire, inginerie sau alte 
contracte referitoare la elaborarea unei soluţii la o problemă tehnică sau crearea unui 
obiect supus drepturilor de proprietate intelectuală, toate drepturile, titlurile de 
proprietate asupra şi beneficiile din oricare materiale supuse protecției prin intermediul 
drepturilor de proprietate intelectuală, în special, dar fără a se limita la invenţiile, 
modelele de utilitate, software, proiecte etc. realizate de furnizor în timpul executării 
contractului, precum şi oricare drepturi de proprietate intelectuală, ca de exemplu, dar 
fără a se limita la brevete, modele de utilitate, proiecte etc. care vor fi solicitate, sunt 
deja solicitate sau acordate cu privire la aceste obiecte ale drepturilor de proprietate 
intelectuală, ca de exemplu, dar fără a se limita la brevete, modele de utilitate, proiecte 
etc., vor reveni exclusiv lui Heraeus. Acelaşi lucru va fi valabil şi pentru oricare know-
how nou de natură tehnică care nu face parte din stadiul tehnicii de ultimă oră. La 
solicitarea lui Heraeus, furnizorul va exploata proprietatea intelectuală, în special 
invenţiile care sunt realizate de salariaţii săi. Furnizorul este de acord şi se obligă să 
notifice Heraeus în scris cu privire la oricare asemenea kow-how nou de natură 
tehnică sau proprietate intelectuală creată de vreun salariat, în special invenții, în 
termen de şase (6) săptămâni. Costurile achitate în conformitate cu Legea nr. 83/2014 
privind invențiile de serviciu vor fi suportate de Heraeus. 

11. Codul de conduită al lui Heraeus  

11.1  Prin aceste CGA, Furnizorul se obligă faţă de Heraeus să respecte toate 
regulile şi reglementările legale obligatorii, în special toate legile aplicabile privind 
protejarea concurenţei loiale, toate interdicţiile de export şi import în vigoare, toate 
reglementările vamale şi fiscale aplicabile, precum şi toate reglementările legale 
aplicabile privind protejarea mediului înconjurător, şi să nu ofere, promită sau acorde 
niciun beneficiu salariaţilor Heraeus drept recompensă pentru tratamentul preferenţial 
în achiziţionarea de produse sau servicii ("mită"), să interzică munca silnică şi cea 
prestată de copii şi să asigure pentru personalul său salarii corecte, program de lucru 
corespunzător, siguranţă la locul de muncă şi un mediu de lucru nediscriminatoriu. 

11.2  În cazul în care Furnizorul va comite o încălcare a obligațiilor sale prevăzute în 
alineatul precedent Heraeus poate rezilia contractul cu furnizorul de drept, fără 
intervenția instanțelor sau altă formalitate anterioară necesară în acest sens, cu 
excepția unei notificări de reziliere, în timp ce furnizorul va fi pus de drept în întârziere, 
conform articolului 1.553 din Codul Civil român. Furnizorul se angajează să achite o 
penalitate contractuală în valoare de 10% din valoarea comenzii către Heraeus în caz 
de luare/dare de mită, încălcarea legilor aplicabile pentru protecția concurenței loiale. 
În plus, Furnizorul va despăgubi și va exonera Heraeus pentru și împotriva oricăror 
pretenții ale terților care sunt invocate sau introduse împotriva lui Heraeus din cauza 
sau în legătură cu o încălcare a obligațiilor prevăzute în alineatul precedent. 

12. Dispoziţii finale 

12.1  Locul de îndeplinire pentru toate plăţile între Heraeus şi furnizor este sediul 
social al Heraeus. 

12.2  Aceste Condiţii Generale de Achiziție şi orice contract între Heraeus şi furnizor 
vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din România, fără aplicarea 
normelor privind conflictul de legi precum şi fără aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite 
asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 11 aprilie 1980 (CISG). 

12.3  Locul de jurisdicţie, inclusiv pentru acţiuni cu privire la cecuri şi cambii este 
sediul social al Heraeus. Cu toate acestea, Heraeus va avea dreptul de a iniţia o 
acţiune în instanţă împotriva furnizorului în faţa oricărei instanţe care are competență 
cu privire la respectiva acțiune juridică în conformitate cu legislația din România. 


