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CONDITII DE COLABORARE 
comercializare si asistenta tehnica masini-unelte 

 
 
DEFINIREA TERMENILOR: 
Vanzator: denumit si furnizor, se va intelege societatea comerciala SC EDILIZIA TOOLS SRL Iasi care in 
calitatea sa de reprezentant al producatorilor de utilaje (facuti publici pe website-ul www.edilizia-tools.com si in 
ofertele inaintate beneficiarilor) asigura intermedierea procesului de achizitionare a utilajelor/echipamentelor, 
cumparand de la Producator si vanzand catre Cumparator. 
Cumparator: denumit si beneficiar, este acea persoana juridica sau fizica care va beneficia de echipamentele, 
utilajele si componentele fabricate de Producator si achizitionate de la Vanzator. 
Producator: societatea comerciala care fabrica utilajele/echipamentele care fac obiectul achizitiei de catre 
Cumparatorul cu sediul in Romania sau in afara granitelor, si care isi comercializeaza produsele prin reteaua de 
distributie a Vanzatorului. 
Produse: utilaje, echipamente si scule fabricate de Producator si care fac obiectul interesului Cumparatorului. 
Livrare: momentul incarcarii produselor in mijloacele de transport care asigura transportul de la locatia de 
depozitare a produselor la locul de descarcare 
Receptie: momentul cand produsele au fost descarcate la sediul/depozitul cumparatorului; in cazul Pret Dealer 
se va intocmi Proces-Verbal de predare-primire. 
Receptie finala: are loc dupa efectuarea operatiunilor de montaj si punere in functiune, atunci cand 
Cumparatorul solicita si achita acest serviciu; in cazul Pret Dealer se va intocmi proces-verbal de receptie si 
punere in functiune. Nu se aplica in cazul Pret Producator. 
Pret Dealer reprezinta modalitatea de achizitionare a produselor prin intermediul societatii noastre; transportul 
nu este inclus in pret insa poate fi asigurat de Furnizor contra-cost. Punerea in functiune a produselor se asigura 
contra-cost; in plus, beneficiarii care achizitioneaza produsele in acest mod beneficiaza de prioritate la 
solutionarea defectiunilor. 
Pret Producator reprezinta modalitatea de achizitionare a produselor cu ridicare de catre beneficiar direct de la 
producatori, furnizorul asigurand doar suportul logistic in procesul achizitiei; fiecare producator are o anumita 
limita de valoare sub care nu poate face livrarea direct cumparatorului (de regula sub 4.500 EURO) 
responsabilitatea transportului revine in totalitate cumparatorului iar punerea in functiune nu este obligativitatea 
furnizorului. In cazul in care este necesara asistenta tehnica (pentru instalare, service, etc) din partea 
furnizorului, se vor avea in vedere tarifele din oferta de service si mentenanta a acestuia iar serviciul se va 
presta doar in limita disponibilitatii. Achizitia din tari non-UE presupune inregistrarea in sistemul vamal (cod 
EORI) 
Garantie de conformitate: perioada de timp pentru care Furnizorul garanteaza ca produsul este conform cu 
descrierea, scopul de utilizare si specificatiile ofertate.  
Garantie Tehnica: perioada de timp incepand cu momentul livrarii in care defectiunile aparute in timpul 
exploatarii produselor se constata a fi din vina producatorului si care vor fi remediate gratuit, fie la sediul 
Furnizorului, fie la sediul Beneciarului, in al doilea caz acesta achitand cheltuielile de deplasare. 
Garantie Extinsa/Comerciala: se va intelege perioada de timp in care Furnizorul se obliga sa asigure piese de 
schimb si isi afirma disponibilitatea de a efectua operatiunile de inlocuire a componentelor defecte si aducere a 
produsului la parametri de functionare. 
 
CONDITII DE TRANSPORT, LIVRARE, RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE 
 In cazul cand beneficiarul opteaza pentru varianta de pret "Pret Dealer" transportul produselor pana la 
sediul/depozitul Cumparatorului este asigurat de Vanzator, contra-cost, conform facturii primite de la 
transportator/curier/casa de expeditii.  
 In cazul cand beneficiarul opteaza pentru varianta de pret "Pret Producator" transportul produselor de la 
depozitul producatorului sau locatia unde acesta le are depozitate ii revine in totalitate;  
 In cazurile cand transportul Produselor este efectuat de un tert (companie de transport & logistica, case 
de expeditii, etc.) responsabilitatea asupra posibilelor daune suferite de catre Produse se imparte intre Furnizor 
si transportator, Beneficiarul va fi despagubit dupa rezolvarea litigiilor dintre Furnizor si transportator. 
 
Se aplica doar in cazul de Pret Dealer si/sau daca se solicita si punerea in functiune: 
 Beneficiarul este obligat ca in in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea instiintarii de 
livrare pe fax sau email din partea Vanzatorului sa asigure conditiile de descarcare si depozitare in conditii de 
securitate a produselor (personal manipulant, echipamente de manipulare si transport, spatii de depozitare). 
Furnizorul nu are nici o responsabilitate privind descarcarea si manipularea Produselor. 
 Beneficiarul este obligat ca in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la primirea/descarcarea 
produselor sa asigure conditiile de punere in functiune si probe tehnologice a produselor - racord la reteaua de 
energie electrica, instalatia de aer comprimat sau cel putin compresor necesar efectuarii probelor, spatiu de 
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instalare si functionare a produselor - precum si personalul care va beneficia de instructaj in vederea exploatarii 
echipamentelor.  
 Eventualele decalari de timp din vina Beneficiarului vor fi comunicate Vanzatorului prin fax sau email 
avand confirmarea primirii acestora insa acestea nu vor putea influenta conditiile de plata convenite in contractul 
de vanzare-cumparare incheiat si nici momentul inceperii garantiei. 
 Pentru receptia produselor nu sunt acceptate intarzieri din partea beneficiarului, acesta fiind obligat sa 
preia produsele la momentul sosirii lor.  
 Daca punerea in functiune nu poate fi realizata in ziua stabilita de comun acord, din vina Beneficiarului, 
(de ex. probleme la reteaua electrica, de aer comprimat, etc) si este necesara o a doua deplasare din partea 
Furnizorului, aceasta se va tarifa conform grilei de tarifare din oferta Furnizorului. 
 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI SI BENEFICIARULUI 
 Beneficiarul are dreptul de a solicita interventia gratuita in perioada de garantie a echipamentelor, daca 
se constata ca defectele aparute sunt din vina Producatorului (defecte de fabricatie) si fac parte din categoria 
defectelor acoperite de garantie, conform documentatiei tehnice si specificatiilor Producatorului. 
 Beneficiarul are obligatia de a achita contravaloarea produselor conform contractului de vanzare-
cumparare la termenele stabilite in contract si va deveni proprietar deplin al produselor numai dupa achitarea 
integrala a acestora. 
 Furnizorul este obligat sa instiinteze Beneficiarul despre stadiul derularii contractului, termeni estimati de 
livrare si de punere in functiune. 
 Furnizorul este obligat sa asigure garantia produselor, actionand ca un profesionist si cu buna-credinta. 
 Furnizorul are dreptul de a solicita plata transportului si a interventiei in cazul in care deplasarea pentru 
remedierea defectiunilor este nejustificata, avand drept cauza vina Beneficiarului sau defectiuni in afara 
garantiei. 
 
RECOMANDARI DE EXPOLATARE 
 Vanzatorul va pune la dispozitia Cumparatorului documentatia tehnica a echipamentelor dar nu mai mult 
decat a fost livrata de catre Producator, in una sau mai multe limbi de circulatie internationala sau in limba 
romana; pentru anumite echipamente care nu necesita documentatie detaliata in limba romana se va intocmi un 
rezumat in limba romana a acestora. 
 In cazul schimbarii/migratiei personalului care a beneficiat de instructaj in vederea exploatarii 
echipamentelor Vanzatorul nu este obligat sa revina asupra instructajului. Acest lucru poate fi solutionat de 
comun acord intre Vanzator si Cumparator si va fi tarifat conform tarifelor din oferta de service si mentenanta a 
Vanzatorului. 
 Beneficiarul este dator sa foloseasca personal pregatit pentru lucrul cu echipamente similare sau de 
natura produselor ce i-au fost furnizate si sa foloseasca consumabile si accesorii ale echipamentelor agreate de 
producator sau de furnizor, in calitatea sa de reprezentant al acestuia. Furnizorul, prin reprezentantii sai, va 
efectua un instructaj angajatilor Beneficiarului doar in ceea ce priveste modul de utilizare al echipamentelor 
comercializate si sub nici o forma asupra modului de confectionare/realizare a produselor la a caror fabricare vor 
fi folosite utilajele. 
 
CONDITII DE GARANTIE 
 Garantia acordata produselor este cea prevazuta de Producator in documentatia tehnica sau certificatul 
de garantie, conform normelor UE. Vanzatorul nu poate acorda o garantie pentru o perioada mai mare decat cea 
pe care o acorda Producatorul si nici pentru o paleta mai larga de subansamble. Garantia de conformitate a 
produselor este de 2 (doi) ani, Garantia Tehnica este de 12 luni/1 (un) an (exceptie fac cazurile cand este 
specificat altfel in contractul de vanzare-cumparare) iar Garantia Extinsa/Comerciala este de 3 (trei) ani (cu 
conditia efectuarii a minim doua mentenante anual). Garantia pieselor de schimb si a echipamentelor second-
hand este de 6 luni. In situatiile cand Producatorul specifica alte termene de garantie decat cele mai sus-
mentionate Vanzatorul este obligat sa le comunice Cumparatorului intocmai. 
 In cazul optiunii de pret Dealer garantia produselor incepe din momentul receptiei finale. In cazul in care 
exista o diferenta mai mare de 30 (treizeci) de zile dintre momentul receptiei si momentul receptiei finale se va 
considera ca data de inceput a garantiei data receptiei (descarcarii) 
 In cazul optiunii de pret Producator garantia incepe din momentul livrarii. 
 Pentru componentele si subansamblele electrice si electronice ale produselor garantia este acordata cu 
conditia asigurarii unei alimentari corespunzatoare cu energie electrica. Furnizorul recomanda instalarea de 
dispozitive de stabilizare a tensiunii electrice de alimentare a utilajelor in amonte de fisa/stecherul utilajului 
pentru a evita defectiuni ale componentelor electrice si electronice. Instalarea unor astfel de dispozitive nu este 
obligatia Furnizorului in schimb reprezentantii acestuia vor colabora in limita competentelor si disponibilitatii cu 
persoana desemnata de Beneficiar responsabila de alimentarea cu energie electrica a amplasamentului pentru 
gasirea solutiei optime de protectie. In anumite cazuri se accepta montarea de dispozitive de stabilizare a 
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tensiunii doar pe faza care alimenteaza circuitul electric de comanda si control (componentele electronice). In 
cazul in care nu este asigurata protectia utilajului la socuri/fluctuatii de tensiune, scurt-circuit-uri sau orice alte 
posibile cauze care pot avea ca efect defectarea pieselor electrice si electronice garantia acestora este de 30 
zile. 
 Garantia produselor si a pieselor de schimb este data in conditii normale de exploatare, recomandate de 
producator in documentatia tehnica, si poate fi ridicata daca: 
- se constata conditii de exploatare neconforme (fluctuatii de tensiune la reteaua de energie electrica, 
posibilitatea de aparitie a socurilor electrice, supratensiune si subtensiune – in cazurile cand nu sunt montate 
stabilizatoare de tensiune, presiune prea mare sau prea mica a aerului comprimat care pot avea ca efect 
deteriorarea produselor sau a subansamblelor acestora, etc.) 
- se constata defectiuni datorate interventiilor neautorizate  
- se constata defectiuni frecvente datorate exploatarii defectuoase a echipamentelor (personal neinstruit, 
neglijent, rau intentionat) 
 Garantia este acordata de Producator iar executia acesteia este asigurata de Vanzator, cu personal 
calificat propriu sau subcontractanti autorizati. 
 In toate cazurile cand deplasarea echipei tehnice a Vanzatorului la solicitarea Cumparatorului pentru a 
interveni in perioada de garantie tehnica nu intra sub incidenta garantiei (se constata ca defectiunile nu se 
datoreaza producatorului) se vor tarifa cheltuielile de transport si timpul de interventie conform ofertei actuale la 
acel moment a Vanzatorului. 
 Reparatiile in termenul de garantie nu pot fi imputate furnizorului daca utilajul/echipamentul a fost 
exploatat de personal neinstruit sau necalificat pentru operarea de masini-unelte. 
 Utilizarea masinilor/utilajelor la temperaturi sub cele indicate de producatori in cartea tehnica (de regula 
limita minima este de -10ºC) sau la temperaturi extrem de mari (peste +40ºC) poate duce la defectarea acestora 
iar aceste defectiuni nu vor intra sub incidenta garantiei. 
 Consumabilele si accesoriile (lubrefiant de taiere, lame de taiere, freze tip burghiu, burghie, folie de 
teflon, cutite de debavurare si altele similare) nu sunt acoperite de garantie. 
 Manopera pentru inlocuirea pieselor de schimb/componentelor defecte in perioada de garantie tehnica 
este gratuita daca defectiunile sunt datorate producatorului, timpul necesar inlocuirii fiind cuprins intre 2 (doua) 
zile - functie de disponibilitatea acestora in depozitul Furnizorului si 30 (treizeci) zile – functie de disponibilitatea 
in depozitul Producatorului. Pentru piesele de schimb cu care sunt echipate utilaje de serie mica, unicat sau 
scoase din fabricatie, acest termen poate fi extins cu inca 30 (treizeci) de zile. In orice situatie, Vanzatorul nu 
poate fi facut juridic responsabil pentru timpul necesar obtinerii piesei de schimb de la Producator, incercand sa 
dispuna de stocuri de piese pentru o inlocuire cat mai rapida dar fara a putea garanta aceasta. 
 
SERVICE, MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA, PUNERE IN FUNCTIUNE 
- Activitatea de asistenta tehnica, service si mententanta se tarifeaza conform ofertei de service si mentenanta a 
Furnizorului, valabila la data solicitarii din partea Cumparatorului. O data cu comunicarea prezentului document, 
Furnizorul va comunica Beneficiarului si un exemplar al ofertei de service si mentenanta pe care va semna de 
primire. Daca dintr-o eroare Beneficiarul nu a primit oferta de service are obligatia de a solicita transmiterea 
acesteia. 
- In cazuri exceptionale (ex. suprasolicitare, concedii/zile libere, indisponibilitatea personalului, etc) Furnizorul 
poate delega un subcontractor, partener autorizat pentru service, care va actiona in numele Furnizorului, 
rezolvand solicitarile si aplicand aceleasi tarife (daca este cazul) ca si Furnizorul. 
- Sesizarile privind defectiunile se vor face in scris, prin scrisoare trimisa la sediul Furnizorului sau prin email la 
adresa service[@]edilizia-tools.com, incercandu-se o descriere cat mai exacta, clara si completa a problemelor 
care au drept consecinta nefunctionarea echipamentelor, insotite de fotografii si video din care sa reiasa 
nefunctionalitatea. Sesizarile facute prin telefon nu vor fi avea valoare juridica in cazul unui litigiu din acest motiv 
Furnizorul recomanda comunicarile in scris. Deasemeni, sesizarile vor trebui formulate si comunicate fie de o 
persoana desemnata din partea Beneficiarului de a mentine relatia pe linia garantiei cu Furnizorul fie din partea 
membrilor de conducere. 
- In vederea constatarii si remedierii defectiunilor se va intocmi si comunica de catre Furnizor beneficiarului un 
deviz estimativ de lucrari si piese de schimb. 
- Daca beneficiarul este de acord cu devizul estimativ va trebui sa remita furnizorului prin email sau fax 
confirmarea sa prin semnatura si stampila pe devizul anterior inaintat. In urma confirmarii se va emite de catre 
Furnizor o factura proforma pentru valoarea transportului si a pieselor de schimb si 50% din valoarea manoperei. 
- Daca Furnizorul decide sa acorde Cumparatorului discount-uri/rabaturi pentru serviciile de reparatii/punere in 
functiune/mentenanta etc. acestea se vor evidentia pe FACTURA FISCALA FINALA (nu si pe devizul-oferta) 
- Deplasarea la sediul cumparatorului se va efectua numai dupa incasarea facturii proforma. 
- Exista posibilitatea ca anumite echipamente care permit deplasarea in vederea remedierii defectiunilor sau 
reglajelor sa poate fi aduse de Cumparator la sediul Vanzatorului; in acest caz Vanzatorul acorda un discount de 
10% – 15% la valoarea manoperei in plus Cumparatorul are posibilitatea de a economisi sume importante. 
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- In toate cazurile cand solicitarile de service in perioada de garantie sunt nejustificate (de ex. dereglari ale 
mecanismelor interpretate eronat ca fiind defectiuni, mici reglaje sau ajustari care pot fi realizate cu usurinta de 
catre operatorii utilajelor, operatiuni despre care au fost informati la punerea in functiune, etc) costul transportului 
si tarifele de manopera vor fi majorate cu 20% ! 
- Pentru desfasurarea activitatii de reparatie/service/mentanta/punere in functiune Beneficiarul este obligat sa 
asigure conditii optime de lucru reprezentantilor Furnizorului, in special temperatura a mediului ambiant din 
incinta unde se desfasoara operatiunile sa nu fie mai mica de 18° C. In cazul in care reprezentantii Furnizorului 
vor fi obligati sa isi desfasoare activitatea in conditii improprii (frig, zgomot excesiv, etc.) acestia au dreptul de a 
solicita fie o reprogramare a operatiunilor la o data ulterioara, cand va fi posibila desfasurarea activitatii in conditii 
optime (in cazul punerii in functiune) fie de a solicita transportarea utilajului/utilajelor la sediul sau (in cazul 
operatiunilor de service). 
- La interventiile ocazionate de punerea in functiune/montaj sau in perioada de garantie (pentru reparatii) 
Beneficiarul trebuie sa isi instruiasca personalul angajat de a nu interveni in activitatea desfasurata de 
reprezentantii Furnizorului. Beneficiarul se obliga sa desemneze o singura persoana care va interactiona cu 
reprezentantii Furnizorului pe parcursul lucrarilor de instalare/punere in functiune sau service. Eventualele 
intrebari din partea reprezentantilor Beneficiarului vor fi formulate inainte sau dupa finalizarea operatiunilor, nu in 
timpul acestora. Neindeplinirea acestei conditii da dreptul Furnizorului de a solicita efectuarea activitatilor de 
reparatii la sediul sau iar in cazul punerii in functiune, de a sista operatiunile pana la indeplinirea conditiei. 
- Personalul din partea Furnizorului va racorda utilajele comercializate la reteaua electrica sau reteaua de aer 
comprimat pusa la dispozitie de Beneficiar; acesta nu are nici o obligatie de a realiza trasee electrice sau retele 
de aer comprimat pentru Beneficiar. Beneficiarul va trebui sa asigure reprezentantilor furnizorului prize de curent 
electric deja conectate la tabloul electric si alimentate corespunzator precum si, acolo unde utilajul necesita aer 
comprimat, robineti si cuple de aer comprimat la o distanta mai mica de 3 mt. fata de amplasamentul fiecarui 
utilaj. Neindeplinirea acestor conditii sau indeplinirea lor cu intarziere poate duce la anularea operatiunii de 
service sau punere in functiune si reprogramarea ei pentru o data ulterioara, contra-cost, aplicand tarifele din 
oferta de service si mentenanta a Furnizorului valabila la acea data. 
- In cazul echipamentelor care necesita curent electric trifazat iar reteau electrica a beneficiarului nu este 
prevazuta cu 5 fire (inpamantare) Beneficiarul trebuie sa asigure conectarea la o centura separata de 
inpamantare in caz contrar riscurile ce decurg din aceasta nu vor putea fi imputate Furnizorului 
 
PLATI 
 Neindeplinirea obligatiilor de plata din partea Beneficiarului poate duce la suspendarea contractului si 
anularea garantiei. 
 
LITIGII 
 Eventualele litigii intre Vanzator si Cumparator vor fi solutionate pe cale amiabila iar daca acest lucru nu 
este posibil se vor adresa instantelor competente de la judecatoria IASI. 
 In cazul unor litigii intre Vanzator si un terţ responsabil cu transportul legate de integritatea Produselor 
responsabilitatea posibilelor daune se imparte intre Vanzator si transportator, Cumparatorul va beneficia de plata 
daunelor, trebuind insa sa astepte solutionarea litigiului. Vanzatorul va cauta solutii impreuna cu Producatorul si 
Cumparatorul pentru atenuarea efectelor si rezolvarea acestora pe cale amiabila in termen de maxim  30 
(treizeci) de zile de la constatarea acestora. 
 
UTILIZARE 
 Prezenta constituie instiintarea actualilor si potentialilor parteneri asupra conditiilor de colaborare a 
societatii comerciale EDILIZIA TOOLS SRL si poate fi parte integranta a contractului comercial de vanzare-
cumparare. Prin semnarea de luare la cunostinta a prezentelor conditii, cumparatorul isi exprima acordul asupra 
acestora. 
 Acest document este important si in cazul contractelor incheiate de Furnizor cu clientii sai pe formatul 
pus la dispozitie de Cumparator/Beneficiar (ex. leasing, achizitii publice, etc) si care nu face referire la multe din 
aspectele continute in prezentul document. 
 Vanzatorul isi asuma obligatia de a face public prezentul document pe website-ul sau www.edilizia-
tools.com/conditii-colaborare si de a-i mentiona existenta in orice contract comercial de vanzare-cumparare 
incheiat pe formatul agreat de Furnizor/Vanzator insa nu poate raspunde de neluarea la cunostinta din partea 
Beneficiarului, fiind obligatia acestuia de a-l consulta. 
 Acest document poate fi modificat fara notificare prealabila iar ultima versiune a acestuia va fi disponibila 
pe site-ul societatii la adresa anterior mentionata; istoricul versiunilor si data actualizarii acestui document sunt 
vizibile in subsolul fiecarei pagini.  
 

Vanzator             Cumparator, 
Am comunicat,          Am luat la cunostinta, 




