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CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2022 

ART.1 PREAMBUL 

1.1. Orice vânzare de bare și țevi cromate de către PROINVEST GROUP SRL, în calitate de Vânzător, către clientul comercial ("Cumpărător") 

va fi supusă Termenilor și Condițiilor prevăzute în prezentul document, în măsura în care nu au fost încheiate în mod explicit alte acorduri. 

Termenii și condițiile generale ale Cumpărătorului care nu sunt în concordanță cu Termenii și Condițiile prevăzute în prezentul document vor 

fi aplicabile numai în măsura în care PROINVEST GROUP SRL a aprobat în mod explicit și în scris. 

ART. 2 OBIECTUL  

2.1. Obiectul prezentelor Condiții Generale este vânzarea de bare și țevi cromate. Vânzătorul se obligă sa vândă, iar Cumpărătorul se 

obligă să cumpere şi să plătească produsele comandate. 

2.2. Acceptarea Ofertei de preţ de către Cumpărător, respectiv confirmarea comenzii atestă însușirea prezentelor Conditii Generale de 

Vânzare de către Cumpărător.  

2.3. PROINVEST GROUP SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezentele Condiții Generale de Vânzare în orice moment, modificările fiind 

publicate la adresa https://www.cromest.com. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare la momentul la care s-a 

confirmat comanda realizată de către client. 

ART. 3  PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA  

3.1. Pretul produselor, cursul, modalitatea și termenul de plată sunt convenite în Oferta de preţ acceptată/ comanda confirmată.  

3.2. Facturile se consideră acceptate la plată, dacă Vânzătorul nu primeşte nici o obiecţie în termen de 5 zile de la primirea facturii de către 

Cumpărător.  

3.3. Părţile îşi vor comunica reciproc, în termen de 5 zile, eventualele modificări ale conturilor bancare sau ale băncilor care le deservesc. 

ART. 4 LIVRAREA. RECEPTIA PRODUSELOR  

4.1. Livrarea produselor se va face în limita stocurilor existente. Condiţia de livrare va fi convenită prin Oferta de preţ acceptată, respectiv 

comanda confirmată potrivit INCOTERMS 2010. 

4.2. În cazul livrării mărfurilor de către Vânzător în baza unei Oferte de preţ acceptate/ comandă confirmată care ulterior este declarată ca 

fiind greşită de către Cumpărător, toate cheltuielile de tipul celor cu transportul, forţa de muncă, încărcarea-descărcarea, dar fără a se limita 

la acestea, efectuate cu remedierea produselor, înlocuirea acestora, conform cerinţelor ulterioare ale Cumpărătorului şi livrarea către 

acesta, vor fi suportate de către Cumpărător. 

4.3. Marfa va fi însoţită de aviz de însoţire şi/sau factură fiscală, declaraţie de conformitate şi/sau certificat de garanţie. 

4.4. Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul Vânzătorului sau Cumpărătorului, potrivit condiţiei de livrare convenite în Oferta de 

preţ acceptată/ comanda confirmată, iar riscurile se transferă de la Vânzător la Cumpărător la data livrării mărfurilor. Pentru mărfurile livrate 

Ex Works Depozit Vânzător recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul Vânzătorului: cantitativă - prin semnarea şi/sau ştampilarea 

documentelor de livrare; calitativă – atestată prin declaraţie de conformitate şi/sau certificat de garanţie emis de producător şi care însoţesc 

produsele livrate.Pentru mărfurile la care recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul Cumpărătorului sau la o altă adresă de livrare 

indicată de acesta în Oferta de preţ acceptată/ comanda confirmată, recepţia se face astfel: cantitativă - prin semnarea şi/sau ştampilarea 

documentelor de livrare de către delegatul Cumpărătorului la primirea produselor. Dacă există diferenţe de cantitate, acestea se vor 

specifica în documentul de însoţire a mărfii inclusiv CMR; calitativă – în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea produselor pentru a 

reclama eventualele neconformităţi, excepţie fac defectele vizibile (deteriorarea mărfii în timpul transportului) când reprezentantul 

Cumpărătorului va consemna pe documentele de livrare, inclusiv CMR, înainte de descărcare sau la primirea mărfurilor deficienţele 

constatate cu identificarea produselor afectate. În cazul mărfurilor coletate, constatarea de neconformităţi la un pachet/colet va conduce 

la oprirea operaţiei de recepţie, respectiv desfacerea celorlalte colete şi se va formula reclamaţie potrivit art. 4.6. Se vor efectua şi poze 

doveditoare în acest sens. Orice reclamaţie efectuată după expirarea acestui termen nu va mai fi opozabilă Vânzătorului. 

4.5. Eventualele reclamaţii calitative din partea Cumpărătorului nu îl exonerează pe acesta de executarea obligaţiei de plată pentru 

produsele pe care nu le reclamă sau de executarea celorlalte obligaţii. 

4.6. În cazul refuzurilor calitative, reclamaţiile se vor formula în scris şi vor conţine în mod obligatoriu datele necesare identificării produselor, 

respectiv: numărul avizului de expediţie, numărul facturii, numărul certificatului de garanţie, al declaraţiei de conformitate, neconformitatea 

invocată, poze, alte dovezi, sub sancţiunea respingerii de drept a acesteia de către Vânzător. Modul de soluţionare a acestora se stabileşte 

de comun acord, fie prin remediere, fie prin înlocuire, fie prin reducerea corespunzătoare a preţului, Cumpărătorul fiind obligat: să 

depoziteze separat produsele reclamate pentru identificare şi să asigure delegaţilor Vânzătorului accesul în unitate.  

Valoarea remedierilor imputabile Vânzătorului se limitează la valoarea produselor reclamate. 

Fără acordul prealabil şi în scris din partea sa, Vânzătorul nu recunoaşte nici o remediere efectuată produsului de către Cumpărător şi nici 

un deviz rezultat din efectuarea unor lucrări de reparaţii de către Cumpărător. 

4.7. Proprietatea asupra mărfurilor trece de la Vânzător la Cumpărător în momentul achitării acestora integral, inclusiv a penalităţilor de 

întârziere a plăţii.  
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4.8. Încărcarea în mijlocul de transport cade în sarcina Vânzătorului, iar descărcarea în sarcina Cumpărătorului, care este obligat să asigure 

mijloace tehnice adecvate pentru descărcare astfel încât să nu fie afectată calitatea produselor sau să nu determine o creştere a cheltuielilor 

în legatură cu transportul (de ex. ore de staţionare). 

4.9. Utilizarea mărfii se face pe răspunderea Cumpărătorului. Vânzătorul nu garantează că mărfurile sunt potrivite pentru vreun alt scop 

decat cele general admise pentru produsele respective. 

ART. 5 GARANTII PRODUSE  

5.1. Vânzătorul garantează că produsele corespund Ofertei de preţ acceptate de către Cumpărător/ comenzii confirmate.  

5.2. Vânzătorul garantează, de asemenea, contra viciilor ascunse ale produselor. Garanţia acordată produselor livrate este garanţia dată 

de producător. Termenul de garanţie începe să curgă de la livrarea produselor.  

5.3.Termenul de garanţie încetează dacă produsele s-au deteriorat datorită manipulării, depozitării, montajului şi exploatării 

necorespunzătoare de către Cumpărător a produselor vândute. 

ART. 6 OBLIGATIILE SI DREPTURILE VÂNZATORULUI  

6.1. Vânzătorul se obligă:  

- să factureze produsele la preţul convenit în Oferta de preţ acceptată/ comanda confirmată;  

- să livreze produsele conform specificaţiilor din Oferta de preţ acceptată/ comanda confirmată, la termenul şi potrivit modalităţii convenite 

de comun acord, în limita stocurilor existente; 

 - să livreze produsele pe baza de aviz de însoţire şi/sau factură fiscală, declaraţie de conformitate şi/sau certificat de garanţie; 

 - să respecte normele de PM, PSI şi protecţia mediului. 

 6.2. Produsele neachitate nu pot fi sechestrate şi nici utilizate drept gaj de Cumpărător sau orice altă terţă persoană. 

ART.7 OBLIGATIILE SI DREPTURILE CUMPARATORULUI 

 7.1. Cumpărătorul se obligă: 

 - să transmită comenzile/cererile de ofertă prin fax sau e-mail în timp util, înainte de data pentru care solicită livrarea, indicând toate datele 

necesare ofertării; 

 - să verifice concordanţa dintre comanda formulată şi oferta de preţ pe care o acceptă, precum şi să completeze datele lipsă solicitate pe 

aceasta;  

- să preia produsele comandate potrivit Ofertei de preţ acceptate şi să confirme recepţionarea lor prin semnarea şi ştampilarea 

documentelor de livrare; 

 - să ia toate măsurile pentru achitarea produselor la termene stabilite, iar în caz de nerespectare a termenelor de plată să achite penalităţi 

de întârziere conform art. 8.1, respectiv să emită şi să predea la livrare instrumentele de plată potrivit celor convenite în Oferta de preţ 

acceptată/ comanda confirmată; 

 - să respecte normele de PM, PSI şi protecţia mediului. 

ART. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA  

8.1. În cazul în care una din părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile sau le îndeplineşte în mod necorespunzător sau cu întârziere, partea în culpă 

va achita penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea obligaţiei neexecutate sau executate cu întârziere sau 

necorespunzător. Cuantumul penalităţilor de întârziere nu poate depăşi valoarea obligaţiei asupra căreia sunt aplicate.  

8.2. Pentru neridicarea sau amânarea livrării mărfurilor comandate, Cumpărătorul va plăti taxe de magazinaj în cuantum de 0,1% pe zi din 

valoarea mărfii neridicate.  

8.3. Cumpărătorul este de drept în întârziere pentru neexecutarea la termen a obligaţiei de plată a preţului, respectiv ridicare a mărfurilor, 

fără notificare, conform art. 1 523 alin. 1 din Cod Civil, la data când trebuia facută plata, respectiv ridicată marfa.  

8.4. Dacă Cumpărătorul denunţă unilateral o Ofertă de preţ acceptată/ comandă confirmată se obligă să achite 30% din valoarea acesteia 

cu titlu de daune compensatorii. Avansul achitat, daca este cazul, se reţine cu acest titlu pana la concurența procentului menționat.  

8.5. Părţile sunt exonerate de obligaţiile asumate în cazurile de forţă majoră stabilite de lege sau pentru cauze asimilate acestora (defecţiuni 

tehnice accidentale ale utilajelor, etc.). Forţa majoră trebuie notificată celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data ivirii, urmând ca în 

termen de 10 zile de la înştiinţare să se comunice acte doveditoare.  

8.6.Părţile se obligă reciproc, sub sancţiunea plăţii de daune interese, să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care iau 

cunoştinţă şi nu vor proceda sub nici o formă la acţiuni care ar prejudicia relaţia comercială dintre acestea. 

ART. 9 LITIGII  

9.1. Litigiile care se vor naşte în legătură cu prezentele Conditii Generale de Vânzare, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

9.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci orice litigiu va fi înaintat spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente 

de la sediul Vânzătorului. 

9.3. Conditiile Generale de Vânzare se completează şi se interpretează potrivit Codului Civil şi a celorlalte reglementări legale în materie. 

Legea aplicabilă prezentelor Conditii Generale de Vânzare este legea română. 

 

Director General, 

Vasile Sandu 
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