TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA ŞI LIVRAREA
LUBRIFIANŢILOR

Se vor aplica următorii Termeni şi Condiţii Generale cu privire la comercializarea si livrarea lubrifiantilor
(numite în continuare “Produse“) de către S.C. MOL Romania Petroleum Products S.R.L. (numit în
continuare „Furnizorul”), cu excepţia cazurilor în care Furnizorul şi respectivul cumpărător (numit în
continuare “Clientul”) încheie o altă înţelegere în scris.
1. Comenzile
1.1. Comenzi. Formulare de comandă.
(a) Produsele vor fi comandate de către Client prin completarea unui formular tip pus la dispozitie de
Furnizor (numit in continuare „Comanda”), si transmis Furnizorului prin fax, scrisoare sau în alt mod
similar şi/ sau prin mijloace de comunicare electronice, cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de ziua
specificată pentru efectuarea livrării.
(b)Comenzile mai mici de 150 kg se vor livra in maxim o saptamana, cu exceptia situatiilor in care
transportarea se va face de catre Client ori de transportatorul acestuia.
1.2. Confirmarea Comenzii. La primirea unei Comenzi in conformitate cu Sectiunea 1.1 (a) de mai
sus, Furnizorul se angajeaza sa confirme sau sa respinga o astfel de Comandă în termen de 3 (trei)
zile lucrătoare de la primirea acesteia. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stabili un termen separat
pentru livrarea Produselor care nu sunt comandate în mod regulat, sau într-o cantitate neobişnuită. În
cazul în care Furnizorul nu confirma o Comanda transmisa in conformitate cu Sectiunea 1.1 (a) de
mai sus in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea acesteia, respectiva Comanda va fi
considerata respinsa de catre Furnizor.
2. Termenii generali cu privire la livrare şi transport
2.1. Transportul.
(a) Modul de transportare va fi specificat în Comandă. Transportarea si livrarea de Produse poate fi
efectuata de către Furnizor ori de transportatorul acestuia, sau de către Client ori de transportatorul
acestuia.
(b) În cazul în care Furnizorul sau transportatorul acestuia efectueaza transportul Produselor,
cheltuielile de transport vor fi suportate de Client. Acceptarea/Receptionarea Produselor de către
transportatorul Clientului, pe baza semnarii Avizului de Insotire a Marfii si/sau a Procesului Verbal de
Predare Primire va fi considerată drept o dovadă a calităţii impecabile a Produselor şi a receptionarii
complete a cantitatilor comandate, si va exclude orice reclamaţii împotriva Furnizorului cu privire la
pierderile sau daunele ce au avut loc în timpul transportului.
(c) Furnizorul nu va fi răspunzător pentru întârzierea livrării Produselor şi nici pentru alte defecţiuni
rezultate din activitatea unor terţe părţi, inclusiv a transportatorului Clientului, cu excepţia transportării
livrărilor efectuate de Furnizor sau de transportatorul Furnizorului. Totusi, Furnizorul nu va fi tinut
responsabil pentru nici un prejudiciu suferit de Client din cauza unei actiuni sau omisiuni din partea
transporatorului Furnizorului cu exceptia situatiei cand Clientul dovedeste culpa Furnizorului in
aceasta privinta.
(d) Fără a neglija nici una dintre prevederile anterioare, Furnizorul va avea dreptul, la alegerea sa, să
decidă dacă livrarea către Client va fi totală sau parţială adică, dacă întregul volum al rezervorului/
capacitatii de incarcare a vehiculului care efectuează transportul sau dacă doar o parte a acestuia/
acesteia va fi destinată Clientului.
2.2. Locul de predare al Produselor.
Predarea Produselor se va face la locul desemnat de Client în Comandă si acceptat de Furnizor.
2.3. Cantitatea.
(a) Cantitatea de lubrifianţi ce urmează a fi livrată va fi specificată in Comanda.
2.4. Calitatea produselor şi examinarea acestora. Garanţii şi defecte
(a) Furnizorul garantează că livrările sale sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Furnizorul este răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor sale legate de defectele prezentate de
Produse. In cazul oricăror solicitări, obiecţii sau reclamaţii ridicate de Client împotriva Furnizorului cu
privire la calitatea Produselor, Clientul va fi obligat să depună astfel de reclamaţii în termen de maxim
15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care s-a efectuat livrarea Produselor fata de care sau ridicat obiectii.
(b) Reclamaţiile bazate pe daunele rezultate din depozitarea în condiţii neadecvate a Produselor de
către Client nu vor fi luate în considerare.
(c) Clientul este cel căruia îi revine sarcina de a demonstra existenţa oricăror daune.

(d) În cazul unei reclamaţii efectuate în cadrul termenului stabilit şi care s-a dovedit a fi întemeiată,
Furnizorul va înlocui Produsele în aceeaşi cantitate, cu Produse de acelaşi tip şi calitate cu Produsele
sale standard.
3. Acceptarea/Receptia Produselor
3.1. (a) Clientul este obligat să asigure personalul şi mijloacele tehnice necesare procedurilor de
acceptare şi de descărcare a Produselor şi va efectua acceptarea şi descărcarea unor astfel de
Produse în conformitate cu condiţiile specificate de Client în Comandă.
(b) Acceptarea/receptia Produselor va fi atestată prin semnarea Avizului de Insotire a Marfii si/sau a
Procesului Verbal de Predare Primire a Produselor.de către reprezentanţii Clientului şi cei ai
Furnizorului, in urma livrarii Produselor la Locul specificat in Comanda Clientului. In momentul
receptiei are loc transferul de proprietate de la Furnizor la Client asupra Produselor comandate,
precum si a tuturor riscurilor si obligatiilor ce decurg din acest drept.
3.2. (a) Clientul este obligat să verifice şi să se asigure de conformitatea tipului, calităţii şi cantităţii
Produselor specificate în Comandă cu tipul, calitatea şi cantitatea Produselor menţionate în
documentele care însoţesc livrarea.
(b) Clientul va fi obligat să fie prezent la locul stabilit pentru acceptarea/receptia Produselor in termenul
specificat în Comandă. În cazul în care întârzierea de acceptare a Produselor din partea Clientului
este mai mare de 2 (două) ore, Furnizorul are dreptul de a nu îndeplini Comanda, parţial sau total, fără
înştiinţare prealabilă. În această situaţie, Clientul va fi obligat să achite cheltuielile legate de livrarea
Produselor, cheltuielile de stationare ale transportatorului şi o despăgubire pentru daunele provocate
din cauza neîndeplinirii de către Client a obligaţiilor sale privind acceptarea Produselor.
4. Preţuri şi modalităţi de plată
4.1. Preţul Produselor este preţul mentionat in Comanda si acceptat de Furnizor prin Confirmarea
Comenzii.
4.2. Plata Produselor comandate va fi efectuată de Client prin transfer bancar în contul Furnizorului
inscris pe factura emisa aferenta livrarii efectuate, in termen de […] zile calendaristice de la emiterea
facturii. Oricare dintre plăţi va fi considerată efectuată atunci când sumele facturate pentru Produse
sunt creditate în contul bancar al Vanzatorului.
4.3. Furnizorul are dreptul de a solicita Clientului plata in avans a pretului produselor, conform unei
facturi proforme emisa de Furnizor, Aceasta conditie poate fi considerata necesara pentru a se efectua
livrarea produselor, conditia de plata in avans fiind comunicata odata cu confirmarea comenzii. Clientul
va furniza un document care sa ateste plata pretului Produselor, impreuna cu Comanda trimisa, ca o
conditie anterioara a livrarii Produsului.
4.4. În cazul plăţii Pretului Produselor în cadrul unui anumit termen după livrare, Furnizorul are dreptul
de a determina valoarea Produselor ce pot fi livrate in viitor fără a exista o plată în avans din partea
Clientului (numită în continuare şi “Limita de credit”). Furnizorul va informa Clientul in scris despre
faptul ca o asemenea Limita de credit a fost stabilita si despre valoarea acesteia. In cazul depăşirii
Limitei de Credit ori în cazul neîndeplinirii de către Client a obligaţiei de plată la termenul asumat cu
privire la Produsele livrate, chiar dacă Limita de Credit nu a fost depăşită, Furnizorul are dreptul
oricand de a refuza vanzarea si livrarea de Produse Clientului in functie de plata pretului Produselor
dupa efectuarea livrarii. Furnizorul nu este responsabil pentru nici o pierdere suferită de către Client
sau de terţe părţi în legătură cu refuzul de a efectua o livrare potrivit frazei anterioare, inclusiv plata
oricăror penalităţi sau despăgubiri.
5. Răspunderea în cazul neîndeplinirii obligaţiilor. Daune şi penalităţi
5.1. În cazul în care apar întârzieri privind plata preţului Produselor Clientul va plăti Furnizorului
penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea sumei datoare.
6. Diverse
6.1. Riscuri (Răspunderea în cazul producerii daunelor) şi transferarea proprietăţii.
(a) Riscul pieirii Produselor va fi transferat Clientului în momentul acceptării şi/sau receptiei Produselor
de către Client sau de catre transportatorul acestuia din urma.
(b) In nici o situatie Furnizorul nu va raspunde pentru nici un fel de prejudicii indirecte, incidentale sau
specifice care au luat nastere sau sunt in legatura cu indeplinirea de catre Furnizor a obligatiilor
generate de prezentele Conditii si Termeni Generale, inclusiv, dar nelimitat la, pierderi de profit, de
clientela, capital, cheltuieli generate de lipsa de activitate sau pretentii ridicate de terti.
(c) Transferul dreptului de proprietate asupra Produselor de la Furnizor la Client are loc in momentul
acceptarii/receptiei acestora de catre Client.
6.2. Forta majora.

(a) În sensul acestor Termeni şi Condiţii Generale, „Forţa Majora” va insemna orice imprejurare de fapt,
imprevizibila si insurmontabila, precum si cauzele unor astfel de imprejurari, care determină in mod
obiectiv imposibilitatea oricărei Părţi să continue obligaţiile sale contractuale. Asemenea imprejurari
include, dar nu se limiteaza la: fenomene naturale, blocade, rezolutii, război, nationalizari, confiscari,
greve, embargo, dispozitii legale imperative intrate in vigoare dupa semnarea acestor Termeni şi
Condiţii Generale etc.
(b) In cazul aparitiei unei situatii de Forta Majora, nici una dintre Parti nu va fi considerate responsabila
pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, cu conditia ca
respectiva Parte sa fi incercat sa remedieze consecintele unei astfel de situatii.
(c) Partea care invocă Forta Majora trebuie să notifice celeilalte Parti aparitia situatiei de Forta Majora
în termen de 48 ore de la producerea acesteia, urmand ca un certificat sau un alt document de la
autoritatea competenta certificand aparitia situatiei de Forta Majora sa fie trimis celeilalte Parti.
6.3. Soluţionarea disputelor. Orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din, sau cu privire la
Termenii şi Condiţiile Generale, precum şi cele legate de executarea, încetarea sau nulitatea acestora,
care nu poate fi soluţionată prin acord reciproc va fi soluţionată în mod definitiv de instanţele judecătoreşti
competente.
6.4. Legea aplicabilă. Termenii şi Condiţiile Generale vor fi guvernate de şi vor fi interpretate în
conformitate cu legile române.
Prin semnarea formularului de Comanda, Clientul declara că a luat la cunoştinţă de şi accepta Termenii
şi Condiţiile Generale ale Furnizorului cu privire la comercializarea şi livrarea lubrifianţilor

Comanda nr.
Va rugam sa livrati urmatoarele produse la:
Nume client:
Adresa livrare:
Pers.de contact:
Transportator:

COD SAP
Nume:
MOL

………….

tel.:
Client

………………

Pret vanzare
Denumire produs

Mod Ambalare

Cod SAP

Cant.
[kg]

Buc.

Cantitate Litri / kg

Total greutate:

-

0
-

Data comenzii:

Data livrarii:
Observatii:

ziua/luna/anul

EUR/buc (kg)

Observatii

