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CONDIŢII GENERALE DE ACHIZIȚII ALE SIGNIFY 
Versiunea februarie 2019 

 
1. Definiţii 
1.1. În acest document: (a) "Contract" reprezintă contractul cu caracter obligatoriu încheiat astfel cum 
este descris la Clauza 2.1 de mai jos; (b) "APAC" reprezintă țările din Orientul Mijlociu, Asia și alte țări din 
Pacific; (c) ”Legile privind protecția datelor” reprezintă prevederile legale obligatorii ale unei țări ce 
cuprind norme de protecție a persoanelor cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal; (d) 
”Control”, ”Controlată” sau “Controlor” reprezintă faptul că societatea, firma sau entitatea controlor  
deține 50% sau mai mult (direct sau indirect)din valoarea nominală a părților sociale sau a participațiilor 
societății, firmei sau entității controlate și/sau 50% sau mai mult din numărul total de drepturi de vot la 
adunările generale ale societății, firmei sau entității și/sau competența de a numi majoritatea 
administratorilor societății, firmei sau entității controlate și/sau de a direcționa în alt mod activitățile 
societății, firmei sau entității controlate; (e) „Operator” înseamnă partea care, singură sau împreună cu 
altele, are competența de a lua decizii cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, în special 
competența de a stabili scopurile și mijloacele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal; (f) "Bunurile" 
reprezintă atât bunurile corporale, cât și cele necorporale, inclusiv software, documentaţia aferentă, cât 
şi ambalajele; (g) ”Drepturile de Proprietate Intelectuală” (sau "DPI") reprezintă brevete, certificate de 
utilitate, modele de utilitate, drepturi de design industrial, drepturi de autor, drepturi în legătură cu bazele 
de date, secrete comerciale, know-how și drepturile aferente topografiei de produse semiconductoare și 
toate înregistrările, aplicațiile, reînnoirile, prelungirile, combinațiile, diviziunile, continuările sau noile 
drepturi ce se nasc din cele de mai sus sau care sunt aplicabile în conformitate cu legile oricărei jurisdicții 
sau cu orice tratat bilateral sau multilateral; (h) "Date cu Caracter Personal" reprezintă orice informație 
referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; (i) "Signify" reprezintă Afiliatul Signify 
identificat într-o operațiune de cumpărare și, dacă este aplicabil, include și alți Afiliați ai Signify; (j) 
”Afiliat/Afiliați Signify” reprezintă fiecare societate, firmă și entitate legală care este sau va fi: (i) 
Controlată de Signify, (ii) Controlor a Signify sau  (iii) aflată sub Control comun cu Signify și (iv) fiecare  
dintre alte asemenea societăți, firme sau persoane juridice care pot fi desemnate de Signify. Afiliații Signify 
pot să fie afișați pe Lista Locațiilor Eligibile pentru Achiziții (disponibilă pe website-ul Furnizorului), care 
poate fi actualizată periodic de Signify; (k) ”Datele Signify” reprezintă toate Datele cu Caracter Personal 
sau seturile de Date cu Caracter Personal prelucrate de către Furnizor în numele și în conformitate cu 
instrucțiunile Signify; (l) „Prelucra” sau „Prelucrarea” sau „Prelucrat” reprezintă orice operațiune sau set 
de operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate cu privire la Datele cu Caracter Personal, 
indiferent dacă prelucrarea este sau nu facută prin mijloace automate, cum ar fi crearea, accesul, 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, încărcarea, folosirea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, afișarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, furnizarea accesului 
de la distanță, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, 
ștergerea sau distrugerea; (m) "Open Source Software" reprezintă (1) orice software care necesită ca o 
condiție de utilizare, modificare și/sau distribuire a unui astfel de software, ca un astfel de software: (i) să 
fie publicat sau distribuit sub formă de cod sursă; (ii) să fie licențiat în scopul de a produce lucrări derivate; 
(iii) să poată fi redistribuit doar când nu sunt DPI incidente; și/sau (2) orice software care conține, este 
derivat din sau se atașează static sau dinamic oricărui software specificat la alineatul (1); (n) "Servicii" 
reprezintă serviciile care urmează să fie efectuate de Furnizor pentru Signify conform Contractului; (o) 
”Afiliatul/Afiliații Furnizorului” reprezintă fiecare societate, firmă sau altă entitate care, la data intrării în 
vigoare a Contractului, este: (i) Controlată de Furnizor, (ii) Controlor a Furnizorului sau (iii) aflată sub 
Controlul comun al Furnizorului, atât timp cât un astfel de Control există; (p) "Furnizor" reprezintă orice 
persoană sau entitate (inclusiv, dacă este cazul, Afiliații săi) care devine parte la prezentul Contract; (q) 
"Website-ul Furnizorului" reprezintă website-ul Signify N.V. care furnizează informații relevante despre 
modul în care Signify lucrează cu furnizorii, disponibil la https://www.signify.com/global/contact/suppliers 
sau orice alt link care va fi comunicat de Signify periodic; (r) "Lucrarea" reprezintă toate produsele livrabile 
(inclusiv cele viitoare) și alte date, rapoarte, lucrări, invenții, know-how, software, îmbunătățiri, desene, 

https://www.signify.com/global/contact/suppliers
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dispozitive, aparate, practici, procese, metode, proiecte, prototipuri, produse și alte asemenea produse 
sau versiuni intermediare ale acestora, produse sau achiziționate de către Afiliații Furnizorului, personalul 
său sau agenții săi pentru Signify în legătură cu prestarea Serviciilor conform Contractului. 
 
2. Încheierea Contractului 
2.1. Aceste Condiții Generale de Achiziții, împreună cu comanda de achiziție emisă de către Signify, 
stabilesc condiţiile în care Signify achiziţionează Bunuri şi/sau Servicii de la Furnizor. Când Furnizorul 
acceptă comanda de achiziție din partea Signify, fie prin confirmarea, livrarea Bunurilor şi/sau începerea 
prestării oricăror Servicii, se încheie un contract cu caracter obligatoriu. Un asemenea Contract se 
limitează la aceste Condiţii Generale de Achiziții, la comanda de achiziție relevantă, precum și la orice 
anexă. Signify nu este de acord cu nicio modificare sau adăugire propusă de Furnizor. Contractul poate fi 
modificat doar prin modificări în formă scrisă, semnate de către Signify. Orice altă declarație sau înscris al 
Furnizorului nu va modifica, adăuga la, sau afecta în alt fel Contractul. 
 
2.2. Signify nu este obligat și declară în mod expres că nu este de acord și că nu este ținut de 
respectarea Condiţiilor generale de vânzare ale Furnizorului, a niciunui termen sau a unor prevederi 
diferite ce ar putea fi prevăzute în cuprinsul oricăror propuneri, oferte, liste de prețuri, confirmări, facturi, 
bonuri de livrare sau a altor documente similare utilizate de către Furnizor. Modalitatea de executare a 
Contractului, de tranzacționare sau uzanțele comerciale nu vor avea ca efect și nu vor fi utilizate în scopul 
modificării acestor Condiții Generale de Achiziții. 
 
2.3. Toate costurile suportate de către Furnizor în legătură cu pregătirea şi depunerea oricărei 
acceptări de ofertă a Signify vor fi suportate de Furnizor. 
 
2.4. Pentru anumite țări, o versiune tradusă a Condițiilor Generale de Achiziții ale Signify este 
disponibilă pentru Furnizor pe următoarea pagină web:  
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-
purchase. În cazul unor neconcordanțe între versiunea locală tradusă a Condițiilor Generale de Achiziții 
ale Signify și această versiune a Condițiilor Generale de Achiziții ale Signify, aceasta din urmă va prevala. 
 
2.5. Pentru anumite țări, o versiune specifică a Condițiilor Generale de Achiziții ale Signify va guverna 
Contractul, versiune ce a fost pusă la dispoziția Furnizorului pe următorul website: 
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-
purchase.  

 
3. Respectarea Termenelor  
3.1. Timpul este esenţial şi toate termenele prevăzute în Contract sunt imperative. În cazul în care 
Furnizorul anticipează orice dificultate în respectarea datelor de livrare sau a oricărora dintre obligaţiile 
care îi revin în temeiul Contractului, Furnizorul va notifica de îndată Signify în scris. 

 
4. Livrarea Bunurilor 
4.1. Toate Bunurile vor fi livrate conform DAP (”locul indicat”, astfel cum este definit în Regulile 
Incoterms 2010) la ”locul indicat” ca destinație finală a livrării, astfel cum s-a menționat în comanda de 
achiziție. În cazul în care comanda de achiziție cuprinde o altă regulă Incoterms, regula indicată pe ordinul 
de comandă va prevala. 

 
4.2. Livrarea se realizează în conformitate cu regula Incoterms aplicabilă, dar aceasta nu va constitui 
o acceptare a Bunurilor. 
 
4.3. Concomitent cu livrarea Bunurilor, Furnizorul va pune la dispoziția Signify copii ale tuturor 
licenţelor relevante. Fiecare livrare a Bunurilor către Signify va include o listă a livrărilor care va conţine 

https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-purchase
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-purchase
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cel puţin: (i) numărul de comandă al achiziției, (ii) codul Signify, (iii) cantitatea expediată şi (iv) data 
expedierii. 
 
4.4. Furnizorul nu va face vreo livrare parţială sau înaintea datei/datelor de livrare 
convenită/convenite. Signify îşi rezervă dreptul de a refuza livrarea Bunurilor şi de a le returna pe riscul şi 
cheltuiala Furnizorului dacă Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile privind modul şi timpul de livrare sau 
frecvența de livrare. Signify nu va fi răspunzător pentru niciun cost suportat de către Furnizor legat de 
producţia, instalarea, asamblarea sau orice alte lucrări legate de Bunuri, survenite anterior livrării, în 
conformitate cu Contractul. 
 
4.5. Orice lucrare de proiectare, fabricare, instalare sau de altă natură care urmează să fie efectuată 
de către sau în numele Furnizorului, în temeiul Contractului, va fi executată conform criteriului bunei 
execuții, folosind materiale adecvate și în conformitate cu legile, regulamentele și codurile aplicabile. 
 
4.6. Furnizorul va ambala, marca şi livra Bunurile, în conformitate cu bunele practici comerciale şi 
specificaţiile Signify, într-o asemenea manieră încât să prevină deteriorarea în timpul transportului şi să 
faciliteze o descărcarea, manipularea şi depozitarea eficientă, iar Bunurile vor fi clar marcate ca fiind 
destinate Signify. Fără a aduce atingere regulilor aplicabile Incoterms, Furnizorul va fi responsabil pentru 
orice pierderi sau prejudicii survenite ca urmare a neîndeplinirii obligației de a depozita în mod 
corespunzător, ambala sau manipula (anterior livrării conform regulii Incoterms aplicabile) sau stoca 
Bunurile; Signify nu va fi ținut să pretindă astfel de pierderi sau prejudicii operatorului comun de transport 
implicat. 

 
5. Modificări ale Bunurilor 
5.1. Furnizorul nu poate să facă vreo modificare care să afecteze Bunurile fără acordul prealabil scris 
al Signify, inclusiv modificări de procesare sau proiectare, modificări ale proceselor de fabricaţie (inclusiv 
localizarea geografică), modificări care afectează performanţa electrică, de formă sau funcționalitatea 
mecanică, funcţia, compatibilitatea cu mediul, caracteristicile chimice, durata de viaţă, fiabilitatea sau 
calitatea Bunurilor sau modificări care ar putea avea un impact semnificativ asupra sistemului de calitate 
al Furnizorului.  

 
6. Inspecţia, Testarea, Refuzul Bunurilor 
6.1. Inspecţia, testarea sau plata Bunurilor de către Signify nu echivalează cu acceptarea acestora. 
Inspecţia, acceptarea sau plata Bunurilor de către Signify nu eliberează Furnizorul de executarea 
obligaţiilor sale, declarațiilor sau garanțiilor conform Contractului. 
 
6.2. Signify poate să inspecteze Bunurile sau procesul de fabricaţie al acestora în orice moment, cu 
notificarea prealabilă a Furnizorului. În cazul în care o inspecţie sau un test efectuat de Signify se realizează 
la sediul Furnizorului, acesta din urmă va oferi facilităţi rezonabile şi asistenţă pentru siguranţa şi confortul 
personalului de inspecţie al Signify. 
 

Dacă Signify nu acceptă vreunul dintre Bunuri, va notifica de îndată Furnizorul cu privire la acest 
refuz, urmând a se face aplicarea prevederilor Clauzei 11 de mai jos. În termen de 2 (două) săptămâni de 
la această notificare, Furnizorul va prelua Bunurile de la Signify pe propria cheltuială. Dacă Furnizorul nu 
preia Bunurile în termenul indicat de 2 (două) săptămâni, Signify poate dispune livrarea Bunurilor la 
Furnizor pe cheltuiala Furnizorului sau, cu acordul prealabil al Furnizorului, poate distruge Bunurile, fără 
ca prin aceasta să aducă atingere oricărui alt drept pe care Signify îl poate avea în temeiul Contractului 
sau al legii. În ceea ce privește Bunurile care nu au fost acceptate, dar care au fost deja plătite de către 
Signify, contravaloarea acestora va fi rambursată de Furnizor către Signify, iar Signify nu va avea nicio 
obligaţie de plată pentru vreun Bun neacceptat. 
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6.3. În cazul în care, ca urmare a inspecţiei mostrelor, se identifică, în oricare parte a unui lot sau a 
transportului, articole similare sau identice cu Bunurile care nu sunt conforme cu termenii și condițiile 
Contractului, Signify le poate refuza şi dispune returnarea întregului transport sau lot, fără inspecţii 
suplimentare sau, la alegerea sa, poate efectua inspecția completă a tuturor articolelor din transport sau 
lot și poate refuza și returna orice și/sau toate articolele neconforme (sau le poate accepta la un preţ 
redus), costul unei asemenea inspecţii fiind suportat de Furnizor. 

 
7. Prestarea Serviciilor 
7.1. Furnizorul va presta Serviciile cu competența și atenția necesare, folosind materialele adecvate și 
angajând personal suficient și calificat. 
 
7.2. Furnizorul va fi pe deplin răspunzător pentru actele și omisiunile tuturor terților contractați în 
legătură cu Serviciile. 
 
7.3. Confirmarea scrisă a Signify constituie singura formă de acceptare a Serviciilor prestate. Dacă 
Signify nu acceptă Serviciul și/sau Lucrarea, se va aplica Clauza 11 de mai jos. Signify va notifica de îndată 
Furnizorului o astfel de neacceptare, iar Furnizorul, pe propria cheltuială, va efectua corecțiile necesare, 
completările și modificările solicitate în mod rezonabil de către Signify, în scris, în termen de 30 (treizeci) 
de zile de la data acestei notificări. 

 
8. Preţuri; Plată 
8.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în comanda de achiziție emisă de Signify, dreptul de 
proprietate asupra Bunurilor se va transfera către Signify odată cu riscul care se transferă către Signify în 
conformitate cu regula Incoterms aplicabilă. 
 
8.2. Toate preţurile menţionate în Contract vor fi preţuri fixe. Furnizorul garantează că aceste preţuri 
nu depășesc cele mai mici preţuri practicate de Furnizor cu clienţi similari pentru cantităţi similare de 
Bunuri sau Servicii de același gen şi aceeași calitate. 
 
8.3. Toate preţurile reprezintă sume brute, dar exclud taxa pe valoarea adăugată (TVA),  impozitul pe 
vânzări, TBS (Taxa pe Bunuri și Servicii), impozitul pe consum sau orice altă taxă similară. (ii) În cazul în 
care operațiunile descrise în Contract sunt supuse oricărei TVA, impozit pe vânzări, TBS, impozit pe 
consum sau oricărei alte taxe similare, Furnizorul poate percepe TVA sau orice altă taxă similară de la 
Signify, suplimentar față de prețurile stabilite. Furnizorul este responsabil pentru plata oricărei TVA 
aplicabilă, impozit pe vânzări, TBS, impozit pe consum sau a oricărei alte taxe similare corespunzătoare. 
La momentul livrării sau după ce termenul de livrare s-a împlinit conform Clauzei 4, dar cel mai târziu în 
termen de 6 luni de la data livrării, Furnizorul va emite o factură cu respectarea tuturor cerinţelor legale 
şi fiscale aplicabile şi care trebuie să conţină în toate cazurile: (i) numele, adresa și numărul de înregistrare 
în scopuri de TVA al Signify, (ii) numele, adresa și numărul de înregistrare în scopuri de TVA al Furnizorului, 
(iii) numărul de referință al facturii emise de Furnizor, (iv) numărul comenzii de achiziție emisă de Signify, 
(v) data facturii emise de Furnizor, (vi) suma de plată și (vii) moneda aplicabilă. Furnizorul va trimite factura 
către Signify în conformitate cu instrucțiunile stabilite prin comanda de achiziție. 
 
8.4. Orice taxe de licenţă vor fi incluse în preţ.     
 
8.5. Sub rezerva acceptării Bunurilor, Serviciilor și/sau Lucrării de către Signify şi dacă nu se prevede 
altfel în comanda de achiziție a Signify, plata se va face în termen de nouăzeci și cinci (95) de zile de la 
sfârșitul lunii în care se primește factura corectă în măsura permisă de legea obligatoriu aplicabilă, emisă 
în toate cazurile cu respectarea prevederilor Clauzei 8.3. Signify își efectuează operațiunile de plată de trei 
ori pe lună. 
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8.6. Dacă Furnizorul nu își îndeplinește oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul Contractului, 
Signify poate suspenda plata către Furnizor, transmițând o notificare în acest sens. 
 
8.7. Furnizorul acceptă necondiționat faptul că Signify și orice Afiliat Signify au dreptul de a compensa 
în orice moment orice sume pe care le datorează Furnizorului sau Afiliaților Furnizorului în temeiul 
Contractului cu orice sume pe care Furnizorul sau Afiliații Furnizorului le datorează oricărui Afiliat Signify 
în temeiul Contractului sau a oricărui alt acord.  
 
8.8. Furnizorul recunoaşte şi este de acord ca orice sumă care trebuie să-i fie plătită de către Signify 
poate fi achitată în numele Signify de către un Afiliat Signify şi/sau de către o terță persoană desemnată 
de către Signify. Furnizorul va considera acea plată ca fiind efectuată de Signify, iar obligaţia de plată pe 
care Signify o avea către Furnizor va fi considerată executată în mod automat și stinsă din momentul 
efectuării plății de către entitatea afiliată sau de către terța persoană desemnată.  

 
9. Garanţia 
9.1. Furnizorul declară şi garantează către Signify faptul că toate Bunurile, Serviciile și/sau Lucrările:  
a) sunt adecvate rezultatului urmărit şi sunt noi, vandabile, de bună calitate şi libere de orice vicii de 

proiectare, construcţie şi execuţie;  
b) respectă cu stricteţe specificațiile, mostrele aprobate şi toate celelalte cerinţe prevăzute în 

Contract; 
c) sunt livrate cu toate licențele/autorizațiile necesare și acestea vor rămâne valabile și în vigoare și 

cu scopul de a acoperi în mod corespunzător utilizarea prevăzută. În plus, toate licențele includ 
dreptul de a transfera şi de a acorda sublicenţe; 

d) vor fi libere și neafectate de vreo sarcină; 
e) au fost proiectate, fabricate şi livrate în conformitate cu normele legale aplicabile (inclusiv 

legislaţia muncii), regulamentele, Directiva CE 2001/95 privind siguranţa generală a produselor, 
respectiv cu Declarația de Sustenabilitate a Furnizorului si care poate fi accesată pe website-ul 
Furnizorului; 

f)  sunt furnizate și însoțite de toate informaţiile şi instrucţiunile necesare pentru utilizarea lor 
corectă şi în condiţii de siguranţă; 

g) toate ambalajele și componentele furnizate către Signify sunt în conformitate cu Lista de 
substanţe reglementate (LSR) care poate fi accesată pe website-ul Furnizorului sau care va fi 
transmisă Furnizorului la prima solicitare a acestuia. Furnizorul va furniza către Signify orice 
informaţii necesare pentru a permite acestuia să se conformeze cu legile, normele, regulamentele 
relevante pentru utilizarea Bunurilor şi a Serviciilor. 

h) vor fi însoţite de instrucțiuni scrise şi detaliate cu privire la componenţa şi caracteristicile acestora, 
pentru a permite Signify să transporte, să depoziteze, să prelucreze, să utilizeze şi să dispună de 
astfel de Bunuri și/sau Lucrări în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 
  

9.2. Garanţiile prevăzute la Clauza 9.1 nu sunt exhaustive şi nu trebuie să fie interpretate ca 
excluzândalte garanţii prevăzute de lege, garantii standard acordate de către Furnizor sau alte drepturi 
sau garanţii la care Signify poate avea dreptul. Aceste garanţii vor supraviețui oricărei livrări, inspecţii, 
acceptări, plăți sau revânzări a Bunurilor şi se aplică atât Signify, cât şi clienților săi.  
 
9.3. Fără a aduce atingere altor drepturi acordate în temeiul Contractului sau de lege, garanţiile 
prevăzute la Clauza 9.1 vor fi valabile pentru o perioadă de 36 (treizecişişase) de luni de la data livrării, 
astfel cum prevede Clauza 4.2, sau o altă perioadă astfel cum a fost agreată în Contract ("Termenul de 
Garanţie"). Bunurile reparate sau înlocuite în Termenul de Garanție beneficiază de garanție pentru 
perioada de timp rămasă din termenul de garanţie inițial al respectivelor Bunuri sau 12 (douăsprezece) 
luni de la data livrării bunurilor reparate sau înlocuite, oricare dintre aceste perioade este mai lungă.  
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9.4. Furnizorul acceptă ca, la cererea Signify, să înregistreze și să folosească BOMcheck 
(https://www.bomcheck.net/) pentru a face declarații de conformitate referitoare la substanțe, inclusiv 
ROHS, REACH și alte cerințe de reglementare aplicabile în scopul de a face declarații în BOMcheck pentru 
a respecta pe deplin Signify RSL, exceptând cazul în care se agreează altfel cu Signify. Furnizorul va adera 
la viitoarele modificări RSL în urma notificării din partea BOMcheck sau a altei corespondențe 
neînregistrate și respectă și va respecta în continuare Signify RSL actualizat în termen de o lună de la 
primirea notificării, cu excepția cazului în care s-a agreat altfel cu Signify. Signify poate să se refuze livrările 
care nu sunt conforme cu aceste cerințe. 

 
10. Garanţia Open Source Software  
10.1. Cu excepția cazului în care includerea Software-ului Open Source este în mod expres aprobată de 
către agenții Signify și dacă nu se prevede altfel prin Contract, Furnizorul declară şi garantează că Bunurile 
nu includ nicio parte a vreunui Software Open Source.  

 
11. Neconformitatea 
11.1. În cazul în care Bunurile, Serviciile sau Lucrările sunt neconforme, au vicii ascunse sau nu sunt 
conforme cu cerinţele prevăzute în Contract, Signify îl va notifica pe Furnizor şi va putea, fără a aduce 
atingere oricărui alt drept sau remediu de care beneficiază în temeiul Contractului sau al legii, la alegerea 
sa: 
a) să solicite executarea de către Furnizor; 
b) să solicite înlocuirea Bunurilor sau Lucrărilor; 
c) să solicite Furnizorului să remedieze lipsa de conformitate prin reparare; 
d) să rezilieze contractul; sau 
e) să reducă prețul proporțional astfel încât să corespundă cu valoarea Bunurilor sau Serviciilor 
livrate efectiv, chiar dacă aceasta are ca rezultat o rambursare integrală a prețului plătit Furnizorului. 
Furnizorul cunoaște și acceptă că, în situația în care Signify alege ca Furnizorul să remedieze lipsa de 
conformitate prin reparare, Signify are dreptul de a stabili dacă aceste Bunuri sau Lucrări sunt reparate 
de către Furnizor cu alte componente decât cele utilizate de acesta, indiferent dacă sunt sau nu din 
domeniul său. 

 
11.2. Furnizorul va suporta toate costurile de reparare, înlocuire şi transportul Bunurilor neconforme şi 
va rambursa către Signify toate costurile şi cheltuielile rezonabile (inclusiv, dar fără a se limita la costurile 
de inspecție, manipulare şi depozitare) făcute de către Signify în legătură cu acestea. 
 
11.3. Riscul în ceea ce priveşte Bunurile neconforme va trece la Furnizor de la data notificării 
neconformității acestora. 

 
12. Dreptul de proprietate şi Dreptul de Proprietate Intelectuală 
12.1. Toate utilajele, uneltele, desenele, specificaţiile, materiile prime, precum şi orice alte bunuri sau 
materiale furnizate Furnizorului de către sau pentru Signify sau plătite de către sau pentru Signify pentru 
a fi utilizate în executarea Contractului, sunt şi rămân în proprietatea exclusivă a Signify Holding B.V. şi nu 
vor fi furnizate unei terțe persoane fără acordul prealabil scris al Signify și toate informaţiile cu privire la 
acestea vor fi confidenţiale şi vor aparține Signify. De asemenea, toate cele menționate mai sus vor fi 
folosite numai în scopul de a executa comenzile de achiziție ale Signify, vor fi marcate ca fiind proprietatea 
Signify Holding B.V., vor fi păstrate pe riscul Furnizorului, vor fi păstrate în stare bună şi, dacă este necesar, 
se vor înlocui de către Furnizor pe cheltuiala sa, vor face obiectul verificării periodice de către Furnizor la 
solicitarea rezonabilă și periodică a Signify, şi vor fi returnate imediat, la prima solicitare a Signify. Cu 
excepţia cazului în care părțile au convenit expres altfel, în scris, Furnizorul se obligă să furnizeze pe 
cheltuială proprie toate utilajele, uneltele şi materiile prime necesare pentru a îndeplini obligaţiile care îi 
revin în temeiul Contractului. 
 

https://www.bomcheck.net/
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12.2. Furnizorul declară şi garantează Signify că Bunurile şi Serviciile, individual sau în orice combinaţie, 
nu incalcă și nu vor încălca DPI ale niciunei terțe părți (inclusiv ale angajaţilor Furnizorului, cât și ale 
subcontractanţilor acestuia).  
 
12.3. Achiziționarea de Bunuri și/sau Servicii conferă Signify si Afiliaților săi o licență irevocabilă, la nivel 
mondial, scutită de redevențe și achitată complet, neexclusivă și perpetuă privind toate DPI deținute sau 
controlate, direct sau indirect, de către Furnizor de a folosi, a face, a fi făcut, a crea, a promova, a vinde, 
a închiria, a licenția, a distribui și/sau de a dispune altfel de Bunuri și/sau Servicii, inclusiv, dar fără a se 
limita la utilaje, unelte, desene, design, software, demo-uri, matrițe, specificații sau piese. 
 
12.4. Signify păstrează toate drepturile asupra oricăror mostre, date, lucrări şi asupra dreptului de 
proprietate intelectuală, precum şi asupra oricăror altor bunuri predate Furnizorului. Toate drepturile și 
titlurile asupra Lucrărilor vor deveni proprietatea Signify. Furnizorul va executa și va livra orice documente 
şi va face orice ar putea fi necesar sau de dorit pentru a aduce la îndeplinire dispoziţiile Clauzei 12.4. 
 
12.5. Furnizorul nu va avea niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu oricare dintre 
mostrele, datele, lucrările, materialele, mărcile, denumirile comerciale sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală aparținând Signify sau cu privire la care Signify deține licență. Furnizorul nu va 
utiliza nicio marcă, denumire comercială, alte indicaţii sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală 
aparținând Signify sau cu privire la care Signify deține licență în legătură cu Bunurile sau Serviciile, prestate 
în mod individual sau în orice combinaţie, fără aprobarea prealabilă scrisă a Signify şi orice utilizare care 
este aprobată de Signify trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunile Signify. 
 
12.6. Furnizorul nu poate sa facă, fără acordul prealabil și în scris al Signify, vreo referire publică la 
Signify, fie prin anunț public, prin comunicate de presă, reclame, vânzare de literatură, fie prin alte moduri. 

 
13. Despăgubiri pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală 
13.1. Furnizorul îi va despăgubi și îi va exonera de răspundere pe Signify, Afiliații săi, agenţii şi angajaţii 
săi, precum şi pe orice persoană care vinde sau utilizează oricare dintre produsele furnizate de Signify în 
privința oricărei pretenții, daune, costuri şi cheltuieli (incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit și 
onorarii avocațiale rezonabile) rezultând din sau în legătură cu pretențiile unui terț care susține că oricare 
dintre Produse sau Servicii, în mod individual sau în orice combinație, ori utilizarea acestora, încalcă orice 
DPI ale oricărui terț sau, dacă Signify va hotărî astfel, va formula apărări împotriva oricărei astfel de 
plângeri, pe cheltuiala Furnizorului. 
 
13.2. Signify va notifica imediat Furnizorul, în scris, cu privire la orice astfel de cerere, fiind înțeles însă 
că orice notificare făcută cu întârziere nu îl eliberează pe Furnizor de obligațiile sale prevăzute în cuprinsul 
prezentului document, cu excepţia cazului în care Furnizorul este prejudiciat printr-o astfel de întârziere. 
Furnizorul va furniza toată asistența necesară în legătură cu orice astfel de cerere, astfel cum aceasta va 
fi solicitată în mod rezonabil de Signify. 
 
13.3. În afară de drepturile Signify prevăzute mai jos sau de cele aplicabile conform legii, dacă orice 
Bunuri sau Servicii furnizate conform Contractului sunt susceptibile de a conduce, în mod individual sau 
în orice combinaţie, la vreo încălcare sau dacă folosirea lor ar fi interzisă, Furnizorul, la cererea Signify, dar 
pe cheltuială proprie: 
a) va obține pentru Signify sau pentru clienţii săi dreptul de a continua utilizarea Bunurilor sau a 

Serviciilor în mod individual sau în orice combinaţie; sau 
b) va înlocui sau modifica Bunurile sau Serviciile, în mod individual sau în orice combinaţie, cu Bunuri 

sau Servicii funcţionale, echivalente și care nu determină vreo încălcare . 
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13.4. Dacă Furnizorul nu poate nici să procure pentru Signify dreptul de a continua să utilizeze Bunurile 
sau Serviciile, în mod individual sau în orice combinaţie, nici să le înlocuiască sau să le modifice, în mod 
individual sau în orice combinaţie, în conformitate cu cele de mai sus, Signify poate rezilia Contractul, iar 
în cazul rezilierii, Furnizorul trebuie să ramburseze către Signify preţul plătit, fără a aduce atingere 
obligaţiei Furnizorului de a despăgubi Signify, astfel cum este prevăzut mai jos. 

 
14. Răspundere, Despăgubire 
14.1. Furnizorul va fi răspunzător față de Signify cu privire la toate costurile, prejudiciile, pierderile, 
penalitățile, pretențiile, acțiunile personale, hotărârile judecătorești, cererile și cheltuielile, onorariile 
avocațiale rezonabile (inclusiv prejudiciile speciale, indirecte, incidentale) suportate de Signify, care 
decurg din sau care se referă la orice încălcare de către Furnizor a obligațiilor, declarațiilor sau garanțiilor 
sale în baza Contractului și fără ca vreo notificare sau demers suplimentar să fie necesare din partea 
Signify. 
 
14.2. Furnizorul va despăgubi și va fi răspunzător față de Signify, Afiliații Signify și administratorii lor, 
persoanele din conducerea acestora, angajații, clienții, agenții, asociații lor în ceea ce privește orice 
pretenție pe care o terță parte o poate avea împotriva acestora, rezultată din sau în legătură cu orice 
încălcare a obligațiilor, declarațiilor ori garanțiilor Furnizorului în temeiul Contractului. 

 
15. Respectarea Legilor 
15.1. Furnizorul trebuie să respecte în orice moment toate legile, regulile, regulamentele și ordonanțele 
aplicabile Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la cele care privesc egalitatea de şanse și tratament în 
muncă şi protecția mediul inconjurător. Furnizorul trebuie să furnizeze către Signify orice informaţii 
necesare pentru a-i permite să se conformeze tuturor normelor legale, regulilor și regulamentelor 
aplicabile în ceea ce privește utilizarea de Bunuri şi Servicii.  
 
15.2. Furnizorul declară că în ultimii cinci ani, nici el, nici Afiliații săi, respectiv niciunul dintre deținătorii 
lor, persoanele din conducerea acestora, administratorii, angajații, agenții sau terții care acționează 
pentru sau în numele lor, nu a fost suspectat sau inculpat pentru încălcarea vreunei norme legale 
privitoare la combaterea mituirii sau a corupției. Furnizorul își va desfășura activitatea în mod corect și nu 
se va angaja în activități de dare sau luare de mită sau de corupție. Încălcarea de către Furnizor a prezentei 
Clauze 15.2 reprezintă temei pentru rezilierea cu efect imediat a Contractului fără ca Signify sau Afiliații 
Signify să poată fi ținuți răspunzători față de Furnizor și Afiliații Furnizorului, iar Signify și Afiliații Signify 
vor fi îndreptățiți să recurgă la orice alt remediu disponibil conform legii sau echității. 
 
15.3. Dacă Furnizorul este o persoană fizică sau juridică a cărei activitate se desfășoară în Statele Unite 
ale Americii, iar Bunurile şi/sau Serviciile sunt vândute către Signify în temeiul unui contract federal sau 
sunt subcontractate, atunci toate reglementările în materia achizițiilor prevăzute de statutul sau de 
regulamentul federal care urmează să fie inserate în contracte sau subcontracte, sunt considerate incluse 
în prezentul Contract prin trimitere. În plus, dacă Furnizorul este o persoană fizică sau juridică care își 
desfășoară activitatea în Statele Unite ale Americii, Clauzele privind Egalitatea de Șanse în Încadrarea în 
Muncă prevăzute de Codul 41 din Regulamentele Federale, Capitolele 60-1.4, 60-250.5 şi 60-741.5, sunt 
incluse în prezentul Contract prin trimitere. 

 
16. Confidențialitatea și protecția datelor 
16.1. Fiecare parte trebuie să respecte toate normele legale aplicabile privind Protecția Datelor. Signify 
informează prin prezentul Contract, iar Furnizorul confirmă și acceptă faptul că Signify va prelucra date 
personale în conformitate cu "Notificarea de confidențialitate a Signify pentru clienți, consumatori și alte 
persoane implicate în afaceri", disponibilă pe website-ul https://www.signify.com/global/privacy/legal-
information/privacy-notice în Secțiunea "Informații juridice".    
 

https://www.signify.com/global/privacy/legal-information/privacy-notice
https://www.signify.com/global/privacy/legal-information/privacy-notice
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16.2. Dacă și în măsura în care Furnizorul va prelucra Datele Signify, în baza acestui Contract, Furnizorul 
se obligă și garantează Signify că va: 
a) Prelucra Datele Signify: (i) exclusiv în numele și în beneficiul Signify; și (ii) doar în conformitate cu 

instrucțiunile primite de la Signify conform Contractului și astfel cum acestea vor fi furnizate în 
plus de către Signify din când în când; și (iii) în conformitate cu legislația privind Protecția Datelor. 

b) Prelucra Datele Signify exclusiv pentru scopurile care urmează și nu va prelucra asemenea date 
pentru un alt scop, inclusiv în scopul propriilor beneficii comerciale, cu excepția cazului în care 
Signify și-a dat acordul anticipat, în scris: (i) prestarea de servicii cerute de Signify; (ii) punerea în 
executare a instrucțiunilor transmise de către Signify; (iii) respectarea legilor aplicabile; 

c) implementa măsuri adecvate de securitate tehnică, fizică și organizațională pentru a proteja 
Datele Signify împotriva utilizării incorecte, distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii 
accidentale, modificării ilegale, divulgării neautorizate (inclusiv accesul de la distanță) sau 
accesului și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală (inclusiv colectarea inutilă sau 
prelucrarea ulterioară); 

d) notifica de îndată Signify în scris și, în toate cazurile, în douăzecișipatru (24) de ore de la momentul 
în care: i) i s-au adus la cunoștință de către o autoritate orice solicitări cu caracter obligatoriu de 
a divulga Date ale Signify, cu excepția cazului în care legea interzice acest lucru; sau ii) detectează 
sau suspectează în mod rezonabil orice incident care duce la distrugerea, pierderea, modificarea 
ilegală, divulgarea neautorizată, utilizarea ori Prelucrarea sau accesul la Datele Signify; în cazul 
unei încălcări cu privire la Datele cu Caracter Personal, Furnizorul va lua măsuri adecvate pentru 
remediere și va furniza către Signify toate informațiile relevante, astfel cum sunt solicitate de 
Signify în legătură cu încălcările privind Datele cu Caracter Personal; 

e) păstra confidențialitatea Datelor Signify; 
f) se va asigura că personalul său responsabil cu prelucrarea Datelor Signify: i) va Prelucra Datele 

Signify doar în măsura necesară pentru furnizarea Bunurilor și/sau a Serviciilor (pe baza necesității 
de a cunoaște); și ii) va fi obligat din punct de vedere legal să respecte obligațiile de 
confidențialitate; 

g) ținându-se cont de natura Bunurilor și/sau a Serviciilor, va coopera cu Signify cu privire la orice 
cereri referitoare la confidențialitate, solicitări de verificare și/sau plângeri (dacă există) de la 
persoane fizice, incluzând, dar nelimitându-se la cererile de a corecta, șterge sau bloca Datele 
Signify. Furnizorul nu va răspunde la nicio cerere referitoare la confidențialitate, solicitări de 
verificare și/sau plângeri referitoare la Datele Signify fără acordul scris și prealabil al Signify; 

h) nu va angaja – pentru prelucrarea Datelor Signify – niciun subcontractant fără aprobarea scrisă și 
prealabilă a Signify. Dacă Signify aprobă utilizarea unuia sau mai multor subcontractanți pentru 
prelucrarea Datelor Signify, Furnizorul se va asigura în toate cazurile că: (i) orice subcontractant 
se obligă în scris să se conformeze acelorași restricții și aceluiași nivel al obligațiilor în prelucrarea 
Datelor Signify precum cele impuse Furnizorului conform Contractului; (ii) Furnizorul rămâne pe 
deplin răspunzător față de Signify pentru orice acte sau omisiuni ale subcontractanților cu privire 
la Prelucrarea Datelor Signify; 

i) nu va transfera Date ale Signify din cadrul statelor membre ale Spațiului Economic European 
(”SEE”) către vreo țară din afara SEE care nu este supusă unei decizii de adecvare a Comisiei 
Europene (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), cu excepția cazului în care: (i) 
acest transfer este justificat de un temei legal; sau (ii) Signify și-a exprimat acordul scris, expres, 
în prealabil (Signify poate să condiționeze acest acord de anumite instrucțiuni și condiții); 

j) la solicitarea Signify: (i) va permite și contribui la realizarea auditului, inclusiv în ceea ce privește 
inspecțiile referitoare la Prelucrarea Datelor Signify; (ii) va prezenta facilitățile sale relevante de 
prelucrare a datelor, precum și practicile, procedurile și documentațiile referitoare la Prelucrarea 
Datelor Signify pentru realizarea auditului, care vor fi realizate de către Signify sau de către un 
evaluator independent calificat selectat de Signify; 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


   

Page 10 of 14 

 

k) pune la dispoziția Signify toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu Legile 
privind protecția datelor și va coopera activ cu și asista Signify în vederea parcurgerii pașilor 
necesari pentru a asigura conformitatea cu Legile privind protecția datelor; și  

l) Prelucra Datele Signify, pe durata Contractului, cu excepția cazului în care s-a stabilit altfel în scris; 
la încetarea Contractului (în tot sau în parte), Furnizorul va returna Datele Signify și copiile 
acestora sau va distruge sau șterge în condiții de siguranță aceste Date ale Signify, cu excepția 
cazului în care Legile privind protecția datelor prevăd altfel. 

 
Părțile convin că: (i) scopul Prelucrării Datelor Signify de către Furnizor este furnizarea Bunurilor 

și/sau a Serviciilor conform Contractului; (ii) tipurile de Date ale Signify supuse Prelucrării pot să includă, 
fără a se limita la, date personale de identificare, informații de contact referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; (iii) categoriile de persoane fizice la care se referă Prelucrarea pot să includă, 
fără a se limita la, consumatori, clienți, angajați sau alte persoane fizice. 
 
16.3. Cu privire la setul de Date Personale pe care părțile le Prelucrează ca Operatori autonomi, în 
măsura în care Signify transmite Furnizorului Date Personale provenind din SEE, Furnizorul se obligă și 
garantează că va prelucra acest set de Date Personale doar în cadrul statelor membre ale SEE, cu excepția 
cazurilor în care: (i) Signify și Furnizorul au introdus anterior clauzele contractuale tip corespunzătoare ale 
Uniunii Europene (Operator către Operator); sau (ii) Furnizorul a implementat reguli corporative 
obligatorii care au primit aprobare europeană și care acoperă toate Datele Personale pe care Furnizorul 
le va primi în calitate de Operator; sau (iii) statele nemembre ale Spațiului Economic European în care 
Furnizorul va prelucra astfel de Date Personale au primit o decizie de adecvare obligatorie din partea 
Comisiei Europene; sau (iv) un alt mecanism de transfer executat în mod valabil se aplică transferului de 
Date Personale în aceste state care nu au primit o decizie de adecvare obligatorie de către Comisia 
Europeană. 

 
17. Controale de conformitate la export 
17.1. Furnizorul este de acord şi garantează că va respecta toate legile și regulamentele internaţionale 
şi naţionale aplicabile controlului la export şi nu va exporta sau reexporta, direct sau indirect, nicio 
informaţie, bunuri, software şi/sau tehnologie către vreo altă țară pentru care Uniunea Europeană sau 
Statele Unite ale Americii sau orice altă țară impun existența unei licențe de export sau a unei alte aprobări 
guvernamentale la momentul exportului sau reexportului, fără a obține mai întâi această licență sau 
aprobare. 
 
17.2. Furnizorul va informa în scris Signify în cazul în care informaţiile furnizate, bunurile, software-ul 
şi/sau tehnologia fac obiectul controlului de către Statele Unite ale Americii şi/sau sunt controlate în 
conformitate cu legile privind controlul la export din țara de origine şi Furnizorul va informa Signify cu 
privire la întinderea restricţiilor (inclusiv, dar fără a se limita, la jurisdicția controlului exporturilor, 
numerele de clasificare a controlului exporturilor, licențele de control ale exporturilor şi/sau CCATS, după 
caz). 
 
17.3. Furnizorul va obţine toate autorizaţiile de export naţionale şi internaţionale sau alte asemenea 
autorizații cerute de legile şi regulamentele aplicabile în materia controlului exporturilor şi va furniza către 
Signify toate informaţiile necesare pentru a-i permite lui Signify şi clienţilor săi să se conformeze acestor 
legi şi reglementări. 
 
17.4. Furnizorul îl va despăgubi și va rămâne răspunzător față de Signify pentru orice pretenții, creanțe, 
penalităţi, confiscări, precum şi pentru costurile şi cheltuielile asociate (inclusiv onorarii avocațiale) pe 
care Signify le poate suporta ca urmare a nerespectării de către Furnizor a legilor, regulilor şi 
regulamentelor aplicabile. Furnizorul este de acord să notifice de îndată pe Signify cu privire la primirea 
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unei astfel de notificări de încălcare a unei legi, reguli ori regulament ce reglementează controlul la export 
care poate afecta Signify.  
 
18. Respectarea legislației vamale 
18.1. Anual sau la un alt interval mai scurt solicitat de Signify, Furnizorul va pune la dispoziția Signify o 
declaraţie de proveniență a Bunurilor care să îndeplinească cerințele (i) autorităţilor vamale din ţara de 
destinație, şi (ii) impuse de orice reglementări aplicabile în ceea ce privește licenţele de export, inclusiv 
pe cel din Statele Unite ale Americii. Declaraţia trebuie să menţioneze, în special, în mod explicit, dacă 
Bunurile sau o parte a acestora au fost produse în Statele Unite ale Americii sau provin din Statele Unite 
ale Americii. Bunurile cu dublă utilizare sau Bunurile clasificate astfel, furnizate de Furnizor, trebuie să fie 
clar identificate prin codul lor de clasificare. 
 
18.2. Pentru toate Bunurile care intră sub incidența Acordurilor de Comerț Regionale sau de Liber 
Schimb sau ale altor acorduri de preferință, Furnizorului îi revine responsabilitatea de a livra produsele 
însoțite de o documentație adecvată (e.g. declaraţia Furnizorului, certificatul preferențial privind 
originea/declaraţie privind facturarea) pentru a confirma statutul de origine preferențială. 
 
18.3. Furnizorul va marca pe fiecare Bun (sau pe ambalajul Bunului, dacă nu există spațiu suficient pe 
Bun) ţara de origine. În procesul de marcare a Bunurilor, Furnizorul trebuie să respecte cerinţele 
autorităţilor vamale din ţara de destinație. Dacă anumite Bunuri sunt importate, atunci când este posibil, 
Furnizorul va permite ca Signify să fie entitatea resposabilă cu importul. În cazul în care Signify nu este 
entitatea responsabilă cu importul şi Furnizorul obţine drepturile de rambursare a taxelor aferente 
Bunurilor, Furnizorul trebuie să pună la dispoziția Signify, la cererea acestuia, documentele solicitate de 
autorităţile vamale din țara de destinație, pentru a dovedi importul Bunurilor şi pentru a transfera către 
Signify drepturile rezultate din rambursarea taxelor. 
 
19. Limitarea răspunderii Signify 
19.1. În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea totală și obligațiile asumate de 
Signify care decurg din sau în legătură cu Contractul vor fi limitate la obligația Signify de a plăti facturile 
necontestate, scadente și plătibile pentru livrarea Bunurilor și Serviciilor în conformitate cu un astfel de 
Contract. 
 
20. Forța Majoră 
20.1. În cazul în care Furnizorul este în imposibilitate de executare a oricărei obligaţii ce îi revine în 
temeiul Contractului din cauză de forţă majoră (definită ca un eveniment imprevizibil şi în afara controlului 
Furnizorului), iar Furnizorul a pus la dispoziție dovezi suficiente pentru a proba existenţa unui astfel de 
eveniment de forță majoră, îndeplinirea respectivei obligaţii se suspendă pe durata cazului de forţă 
majoră. Signify are dreptul să rezilieze Contractul, cu efect imediat prin notificare scrisă transmisă 
Furnizorului în cazul în care împrejurarea care a condus la neexecutarea obligațiilor justifică rezilierea 
imediată, precum şi în orice caz în care forța majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, iar în cazul 
notificării acesteia, Furnizorul nu va avea dreptul la nicio despăgubire decurgând din cazul de reziliere. 
Forța majoră, în ceea ce privește Furnizorul, nu va include, în niciun caz, reduceri de personal ori a 
materialelor de producţie sau resurse, greve, epidemii sau pandemii nedeclarate oficial, încălcarea 
contractului de către terţe părţi contractate de Furnizor, probleme financiare ale Furnizorului și 
imposibilitatea Furnizorului de a procura licenţele necesare pentru software-ul care urmează să fie 
furnizat sau autorizațiile și aprobările necesare în legătură cu Bunurile sau Serviciile care se vor furniza. 
 
21. Suspendarea şi încetarea  
21.1. Fără a aduce atingere oricăror altor drepturi sau remedii ale Signify în temeiul Contractului sau 
conform legii, Signify va avea dreptul la alegerea sa de a suspenda executarea obligaţiilor sale 
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contractuale, în tot sau în parte, sau de a rezilia Contractul integral sau parțial, prin notificare scrisă 
transmisă Furnizorului, în cazul în care: 
(a)  Furnizorul depune voluntar o cerere pentru lichidare, cesiune în beneficiul creditorilor ori alte 

proceduri asemănătoare; 
(b) Împotriva Furnizorului se introduce o cerere de intrare în lichidare, cesiune în beneficiul 

creditorilor sau orice procedură asemănătoare; 
(c)  Furnizorul își încetează activitatea ori ameninţă să înceteze activitatea obișnuită; 
(d)  Furnizorul încalcă oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul Contractului sau Signify, la 

latitudinea sa, apreciază în mod rezonabil că Furnizorul nu poate sau nu va mai putea livra Bunurile 
ori nu va mai putea sa presteze Serviciile conform cerințelor;  

(e)  Furnizorul nu furnizează o asigurare adecvată cu privire la executarea obligațiilor sale în temeiul 
Contractului ca urmare a solicitării formulate în acest sens de către Signify; 

(f)  Controlul asupra Furnizorului este sau va fi transferat către alte persoane decât cele care exercită 
Controlul în momentul semnării Contractului și dacă Signify are motive să considere că acesta este 
contrar intereselor legitime de afaceri ale Signify. 

 
21.2. Signify nu va putea fi răspunzător față de Furnizor pentru exercitarea vreunuia din drepturile 
menționate la art. 21.1. 
 
21.3. Signify poate denunța unilateral Contractul, în tot sau în parte, în orice moment, prin notificare 
verbală și/sau scrisă transmisă Furnizorului înainte de confirmarea scrisă a Furnizorului a comenzii de 
achiziții a Signify sau de executarea comenzii de către Furnizor. După ce Furnizorul a confimat comanda 
de achiziție a Signify sau a început executarea acesteia, Signify poate denunța acest Contract prin 
notificare scrisă transmisă cu 10 zile în prealabil. De la acel moment, Furnizorul va minimiza cheltuielile 
efectuate în baza Contractului, dacă nu primește alte instrucțiuni de la Signify. Denunțarea Contractului 
de către Signify nu constituie un caz de neexecutare a obligațiilor acestuia; cu toate acestea, Furnizorul va 
fi îndreptățit să primească o remunerație conform Contractului, bazată pe costurile și pe cheltuielile 
actuale rezonabile și scadente până la data efectivă a încetării. 
 
22. Confidenţialitatea 
22.1. Furnizorul va trata toate informaţiile furnizate de către sau în numele Signify ori generate de către 
Furnizor pentru Signify conform Contractului, inclusiv, dar fără limitare la, existența și conținutul 
Contractului, ca fiind confidenţiale. Toate aceste informații vor fi folosite de Furnizor numai în scopul 
Contractului. Furnizorul va proteja informaţiile Signify în aceeași măsură în care își protejează propriile 
informaţii confidenţiale și, în orice caz, cu o diligență rezonabilă. Toate aceste informaţii vor rămâne 
proprietatea Signify şi Furnizorul va returna imediat către Signify, la cererea acestuia, toate aceste 
informaţii şi nu va reţine copii ale acestora. 
 
23. Asigurarea 
23.1. Furnizorul va încheia și va menţine o poliță de asigurare generală (incluzând răspunderea pentru 
produse, daune cauzate proprietății şi răspunderea pentru vătămare corporală, precum şi orice altă formă 
de răspundere care poate fi solicitată de către Signify) care, cu excepţia cazului în care se agreează altfel 
de către Signify, va avea o valoare minimă de cinci milioane de Euro pentru pretenții privind integritatea 
corporală, inclusiv decesul, precum şi pentru orice alte prejudicii care pot rezulta din utilizarea Bunurilor 
sau Serviciilor ori acțiuni sau omisiuni ale Furnizorului în temeiul Contractului. Astfel de polițe de asigurare 
vor fi încheiate cu asigurătorii legal autorizați și având o situație financiară solidă. Furnizorul va informa 
Signify cu privire la orice anulare sau reducere a cazurilor asigurate, prin notificare scrisă transmisă cu 
minimum 30 (treizeci) de zile în prealabil. Certificatele de asigurare care atestă acoperirea necesară și 
limitele cazurilor asigurate, precum şi poliţele de asigurare vor fi furnizate către Signify la cererea acestuia 
din urmă. 
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24. Diverse 
24.1. Furnizorul va furniza Bunurile şi va presta Serviciile menționate ca un contractant independent şi 
nu ca un agent al Signify şi nicio prevedere din Contract nu este de natură de a crea un parteneriat, o 
asociere în participațiune sau o relaţie de muncă între părţi, indiferent de gradul de dependență 
economică a Furnizorului față de Signify 
 
24.2. Furnizorul nu va subcontracta, transfera, greva sau cesiona niciunul din drepturile sau obligaţiile 
prevăzute în Contract, fără acordul prealabil scris al Signify. Oricare dintre operațiunile de subcontractare, 
grevare sau cesiune care nu sunt aprobate în prealabil vor fi nule și nu vor produce efecte în relația cu 
terții. 
 
24.3. Drepturile și remediile rezervate Signify sunt cumulative şi se adaugă oricăror altor drepturi și 
remedii viitoare decurgând din Contract, în conformitate cu legea sau cu principiul echității. 
 
24.4. Furnizorul va transmite Signify o notificare scrisă cu privire la toate întreruperile de producție cu 
12 (douăsprezece) luni înainte de data ultimei comenzi, care va include cel puțin numerele de serie, 
înlocuitori și ultima dată a comenzii și a expedierii către Signify.  
 
24.5. Nepunerea în aplicare sau întârzierea Signify în aplicarea oricărei clauze din Contract nu va 
reprezenta o renunţare la respectivele prevederi sau la dreptul Signify de a pune în aplicare fiecare și 
oricare dintre dispozițiile din Contract. Nicio conduită ori înțelegere anterioară a părților și nicio uzanță 
comercială nu va prezenta relevanță pentru interpretarea Contractului. Nicio renunțare, acord sau 
modificare a Contractului nu va fi obligatoriu dacă nu este făcut în scris și nu se specifică în mod expres 
referirea la Contractul încheiat între Signify și Furnizor . 
 
24.6. În cazul în care vreo prevedere din prezentele Condiţii Generale de Achiziții și din Contract va fi 
declarată nulă, nelegală sau inaplicabilă de către o instanţă de judecată competentă sau prin orice alte 
dispoziții legale ori proceduri administrative viitoare, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea 
oricărei alte prevederi din Contract. Orice astfel de dispoziţii declarate nule, nelegale sau inaplicabile vor 
fi înlocuite cu alte dispoziții asemănătoare care să reflecte sensul inițial al clauzei, în măsura permisă de 
legea aplicabilă.  
 
24.7. Toţi termenii şi condiţiile Contractului care sunt destinați, fie expres, fie implicit, să continue să 
producă efecte și după încetarea ori expirarea Contractului, inclusiv, dar nelimitându-se la Garanţie, 
Proprietate Intelectuală, Confidenţialitate şi Date cu Caracter Personal, vor supraviețui Contractului. 
 
24.8. Contractul este supus și va fi interpretat în conformitate cu legislația țării sau a statului în care 
entitatea Signify coordonatoare își are sediul. 
 
24.9. Atât Furnizorul, cât şi Signify recunosc: (i) jurisdicția exclusivă a instanțelor judecătorești 
competente din țara sau statul în care se află sediul entității Signify coordonatoare; sau (ii) la alegerea 
Signify, competența instanțelor judecătorești competente de la sediul Furnizorului la care a fost plasată 
comanda; sau (iii) la alegerea Signify, arbitrajul, caz în care se aplică Clauza 24.10. Furnizorul renunță prin 
prezenta la orice apărări privitoare la invocarea excepțiilor de necompetență personală și a regulii forum 
non convenians. 
 
24.10. Dacă Signify alege astfel în conformitate cu Clauza 24.9, orice litigiu, dispută, controversă sau 
pretenție care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract sau cu încălcarea, încetarea sau nulitatea 
acestuia vor fi soluționate definitiv în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaționale de 
Comerț pe care atât Furnizorul, cât și Signify declară că le cunosc. Furnizorul și Signify sunt de acord că: (i) 
autoritatea desemnată va fi ICC-Camera de Comerț Internațională din Paris, Franța; (ii) se vor desemna 3 
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(trei) arbitri; (iii) arbitrajul va avea loc în jurisdicția entității Signify coordonatoare sau, la alegerea Signify, 
în jurisdicția entității Furnizorului care a primit comanda de achiziții; (iv) limba utilizată în cadrul procedurii 
de arbitraj va fi limba engleză; și (v) legile care reglementează dreptul material și care urmează să fie 
aplicate de către arbitri sunt legile determinate în conformitate cu Clauza 24.8. 
 
24.11. Convenția Națiunilor Unite privind Vânzarea Internațională de Mărfuri nu se aplică Contractului. 
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